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Esipuhe

T
ämän päivän valinnat rakentavat tulevaisuuden todellisuutta. Ennakointi 

tulevaisuuden kehityssuunnista on vaikeaa, mutta erilaisten ilmiöiden ja 

muutosvoimien pohtiminen ja tulkinta voi auttaa meitä tekemään parempia 

ratkaisuja. Parhaiten ennakointityössä onnistuvatkin usein ne, jotka pyrkivät 

itse aktiivisesti rakentamaan tulevaisuutta toiveidensa ja visioidensa mukaiseksi.

Sitran missio on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Sitran lakiin kirjoitettuna 

tehtävänä on suomalaisen yhteiskunnan ja talouden vakaan ja tasapainoisen kehityksen 

edistäminen, sekä tulevaisuuden kehityssuuntien hahmottaminen. Vuodesta 2011 

alkaen julkaisemamme trendilistat ovat osa tämän tehtävän täyttämistä. 

Sitran asiantuntijat ovat oman alansa tulevaisuusosaajia. Siinä mielessä Sitra on 

erinomainen näköalapaikka erilaisiin yhteiskunnan, hyvinvoinnin, talouden ja teknolo-

gian kehityspolkuihin sekä niiden risteämiin. Tärkeä osa megatrendityötä on ollut erilais-

ten ilmiöiden yhteen kokoaminen niiltä alueilta, joiden parissa Sitra ja sen asiantuntijat 

työskentelevät. Näihin näkökulmiin on tuotu syvyyttä hyödyntämällä megatrendeistä 

tehtyjä tulevaisuusraportteja, kansainvälisiä ja kansallisilla tilastoja, akateemista tutki-

musta, uutisartikkeleita ja asiantuntijalausuntoja, kansallisen ennakointiverkoston työtä 

sekä luotaamalla erilaisia tulevaisuuskeskusteluja laajasti.

Sitran megatrendilista valottaa vuosittain eri näkökulmista niitä ilmiöitä, joiden 

uskomme jo tällä hetkellä vaikuttavan yhteiskuntaan ja erityisesti tulevaisuuteemme. 

Sitran megatrendilista ei ole akateemista tulevaisuudentutkimusta, vaan erilaisten visi-

oiden, tulevaisuuskeskustelujen ja näkökulmien yhteen kokoamista yleistajuiseen ja 

käytettävään muotoon. Toivomme, että megatrendien tarkastelusta on hyötyä ja iloa 

esimerkiksi päätökesentekijälle, journalistille, opiskelijalle, koululaiselle tai kenelle 

tahansa tulevaisuudesta kiinnostuneelle.

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa käsitellään kolmea suurta muutosvoimaa: 

kiihtyvällä tahdilla kehittyvää teknologiaa, keskinäisriippuvaista ja jännitteistä maailmaa 

sekä globaalia luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvää kestävyyskriisiä. Tässä 

taustamuistiossa megatrendejä käsitellään kutakin erikseen, mutta ne ovat voimak-

kaasti sidoksissa myös toisiinsa. Kaikkia ilmiöitä lähestytään paitsi niihin liittyvien haas-

teiden, myös ratkaisujen ja mahdollisuuksien kautta.

Helsingissä 5.1.2016.

Paula Laine Elina Kiiski Kataja

Johtaja, strategia Asiantuntija, ennakointi

Sitra Sitra
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Tiivistelmät megatrendeistä

Teknologia muuttaa kaiken 

Tällä hetkellä teknologiaa kehitetään kiihkeämpään tahtiin kuin ehkä koskaan aiemmin. 

Harppaukset eri tieteenaloilla ovat jättimäisiä. Digitalisaatio, virtualisaatio, keinoälyn 

kehitys, terveyden instrumentointi, robotisaatio, nanomateriaalien kehitys, bioteknolo-

gia, farmakologia, energiateknologia, blockchain-teknologia, digitaalisten joukkoalusto-

jen ja globaalien ict-infrastruktuurien kehittyminen ovat esimerkkejä nopeasti kehitty-

vistä aloista. 

Teknologian kehityksellä on laajoja vaikutuksia lähes kaikkiin tuntemiimme aloihin, 

toimintatapoihin ja arkeen. Keskustelua kehityksen suunnista kuitenkin käyvät monilla 

aloilla vain ne tahot, jotka kehitystä parhaiten ymmärtävät. Erityistä huomiota tulisikin 

kiinnittää siihen, että myös päätöksentekijät ja tavalliset kansalaiset kykenisivät osallis-

tumaan siihen keskusteluun, jota tulevaisuuden suunnasta käydään. Tämä on olennaista 

siksi, että esimerkiksi keinoälyn ja robotisaation valtavan kehitysnopeuden myötä kyse 

ei todennäköisesti enää pian ole siitä, mitä koneet kykenevät tekemään vaan siitä, mitä 

niiden pitäisi ja ei pitäisi tehdä. Jos ihminen jopa lajina muuttuu teknologian myötä, liit-

tyy asiaan suuria eettisiä keskusteluja, joihin jokaisella on oikeus osallistua. 

Tämän hetken mittakaavassa teknologian kehitys näkyy erityisesti työelämän, toi-

meentulon ja eriarvoistumisen kysymyksissä. Nopean teknologisen kehityksen ja ikään-

tyvän väestön trendien myötä on kysyttävä, miten tulevaisuuden yhteiskunnat uudistu-

vat ja kehittyvät ja millainen dynamiikka niissä piilee?

Teknologian kehitystä ei pitäisi kuitenkaan nähdä ainoastaan uhkana vaan se voi 

tarjota myös hienoja mahdollisuuksia hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin tule-

vaisuudessa. Uudenlaiset talouden ja tekemisen muodot yhdistettynä teknologiaan voi-

vat tukea ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista, merkityksellistä tekemistä ja hyvin-

vointia sekä ekologista, maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutuvaa taloutta ja yhteis-

kuntaa laajasti. 

Globaali arkinen ja jännitteinen keskinäisriippuvuus

Globaali keskinäisriippuvuus tiivistyy yhä entisestään. Talousalueet ovat toisiinsa kietou-

tuneita kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien kautta. Ihmiset, tavarat, ideat ja 

palvelut liikkuvat ympäri maailmaa. Samaan aikaan kansalliset intressit ja perinteinen 

voimapolitiikan retoriikka ovat näkyneet globaaleilla areenoilla voimakkaammin. Maail-

man talousfoorumi käyttää globalisaation, maailmankaupan, geopolitiikan ja voimapoli-

tiikan yhteennivoutumisesta käsitettä geotalous. Tällaisessa toimintaympäristössä näyt-

tävät pärjäävän ne, joilla on sekä kokoa että kykyä toimia. Tähän joukkoon kuuluu World 

Economic Forumin mukaan USA, Kiina ja EU.
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Huomionarvoista on, että maailman valtasuhteissa tapahtuu painopisteiden muut-

tumista uusien allianssien ja vapaakauppa-alueiden muotoutumisen tahtiin. Kiina edis-

tää omaa uutta Silkkitietään, jonka avulla on tarkoitus vahvistaa Kiinan globaalia asemaa 

sekä taloudellisesti että poliittisesti. Maailman asettamat ulkoiset haasteet korostavat 

EU:n kaltaisen toimijan tarvetta. Silti unioni on kiperässä tilanteessa, kun samaan aikaan 

sitä haastetaan sisältäpäin. Lähi-idän epävakaus heijastuu kaikkialle maailmaan sen 

yhtenä ilmentymänä terrorismin pelko ja sen kylvämä epäluulo. Samaan aikaan Lähi-

idän epävakauden sisäiset syyt ovat niin moninaiset ja monimutkaiset, että tilannetta on 

erittäin vaikeaa ratkaista nopeasti. Pelkona on yhä pidempään jatkuva epävakaus alu-

eella, joka säteilee enenevissä määrin myös muualle maailmaan. Venäjän kehitys, Yhdys-

valtain presidentinvaalit, ilmastonmuutos, informaation käyttö epävakauden ylläpitämi-

seen ja luomiseen sekä kansainvälisten järjestöjen tulevaisuus ovat kaikki tärkeitä muut-

tujia globaalilla pelikentällä. Niissä tapahtuvat äkkinäiset muutokset tai muut yllättävät 

tapahtumat voivat toteutuessaan aiheuttaa uusia ennustamattomia ilmiöitä.

Saksalaisen Bertelsmann-säätiön hiljattaisesta tutkimuksesta Globalization report 

2014: Who benefits most from globalisation? käy ilmi, että Suomi on ollut globalisaation 

suuri voittaja, kun kaikkien maailman maiden kehitystä vuosilta 1990-2011 verrataan 

keskenään. Suomen menestyksen kannalta tärkeä kysymys onkin tulevaisuudessa hyvin 

paljon siitä, että ymmärrämme olevamme erottamaton osa globaalia toimintaympäris-

töä ja siitä, miten hyvin osaamme toimia tässä ympäristössä.

Globaali toimintaympäristö on tällä hetkellä vaikeasti ennustettava ja siinä on vai-

keaa navigoida. On silti tärkeää pystyä asettamaan suuria yhteisiä tavoitteita ja omaksua 

ketteriä toimintatapoja. Monella mittarilla maailma on muuttunut myös paremmaksi. 

Kunnianhimoisia strategisia tavoitteita asettamalla on globaalisti pystytty vähentä-

mään köyhyyttä, rikollisuutta, valtioiden välisiä konflikteja ja sotia merkittävästi. Äsket-

täin syntynyt Pariisin ilmastosopimus on esimerkki yllättävästä positiivisesta kehitysku-

lusta, jolla voi olla merkittävät vaikutukset koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. 

Kestävyyskriisi nyt

Vuonna 2015 maailman väestö tuotti 40 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä ilmake-

hään. Nykyisellä tuotannolla kasvihuonekaasujen määrä tuplaantuisi 50 seuraavan vuo-

den aikana – lähinnä hiili-intensiivisten teollisuudenalojen toimesta. Ilmansaasteet aihe-

uttavat yli 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Samaan aikaan kamppai-

lemme kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, viljelykelpoinen maa, puhdas 

ilma sekä erilaiset mineraalit ja muut luonnonvarat ovat vakavassa vaarassa ehtyä joh-

tuen niiden kestämättömästä käytöstä. Tällä hetkellä globaalisti väestö kuluttaa 1,5 

maapallon resurssit vuodessa, mutta jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, tarvitsi-

simme 3,5 maapalloa vuodessa.

Ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen ehtymisellä on moninaisia, pitkällä aikavälillä 

dramaattisia ja kompleksisia vaikutuksia luonnonympäristöön, ihmisten elinoloihin, talou-

teen ja yhteiskuntaan. Siksi aikamme suurin haaste on talouskasvun irtikytkentä luonnon-

varojen ylikäytöstä ja päästöistä. Historiallisesti hyvinvoinnin kasvu on ollut sidoksissa sekä 

talouden kasvuun, että luonnonvarojen käytön kasvuun. Irtikytkennällä tarkoitetaan 
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hyvinvoinnin ja talouden kasvun irtikytkentää sekä toisistaan että erityisesti luonnonvaro-

jen kestämättömästä käytöstä. Hyvinvoinnin kasvua tulisi siis tavoitella myös matalan 

talouskasvun aikana ja ilman maapallon kantokyvyn ylittävää luonnonvarojen käyttöä.

Kestävyyskriisiin liittyy moninaisia haasteita, mutta vihdoin myös mahdollisuuksia. 

Ilmastonmuutos on ratkaistavissa ja ratkaisut voivat tarjota tulevaisuudessa mittavasti 

hyvinvointia, työtä ja kehitystä, mikäli näihin mahdollisuuksiin tartutaan. Näitä ratkai-

suja tarjoaa esimerkiksi hiilineutraali liiketoiminta, kiertotalous sekä olemassa olevien ja 

toimivien ratkaisujen skaalaaminen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että teknologia ei yksin vielä riitä. Kaiken ytimessä on 

se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat valitsevat ja päättävät tehdä. Paraskaan teknologia ei 

toimi, mikäli sitä ei oteta käyttöön. Pariisin ilmastosopimus syntyi tärkeässä hetkessä – 

vielä on aikaa toimia. Suomelle on nyt osaavana cleantech-maana tarjolla valtavia liike-

toiminnan ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia, jos niihin tartutaan.

Trendit ovat sidoksissa toisiinsa

Edellä luetellut trendit esitellään erillisinä omina kohtinaan, mutta on hyvä huomioida, 

että ne ovat voimakkaasti sidoksissa ja vaikutuksessa toisiinsa. Kaikilla on yhtymäkohtia. 

Esimerkiksi teknologia on voimakkaasti sidoksissa ilmastonmuutoksen ratkaisuun, toi-

saalta teknologia itsessään on osa luonnonvarojen ylikuluttamisen haastetta. Globaali 

toimintaympäristö vaikuttaa siihen miten ja missä teknologiaa kehitetään ja otetaan 

käyttöön. Ilmastonmuutos ja resurssien ylikulutus puolestaan luovat uudenlaisia turval-

lisuushaasteita sekä toimintavaateita globaalissa mittakaavassa. Listaa voisi jatkaa 

loputtomiin. Megatrendien keskinäisriippuvuus on siksi hyvä huomioida yleisellä tasolla. 
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Trendi 1: Teknologia muuttaa kaiken

T
ällä hetkellä teknologian kehitys on nopeampaa kuin koskaan. Tieteellisten 

julkaisujen määrän kasvu, patenttihakemusten määrän kasvu sekä teknolo-

giayhtiöiden globaali kasvu ovat kaikki indikaatioita siitä, että käynnissä on 

nopea teknologinen murroskausi, jonka avainsanoja ovat digitalisaatio, 

robotisaatio, virtualisoituminen, keinoäly, kaiken instrumentointi, kuljetuksen ja logistii-

kan robotisaatio ja automatisointi, tuotannon ja palvelujen robotisointi, nanomateriaa-

lien kehitys, bioteknologia, farmakologian teknologinen kehitys, energiateknologian 

nopea kehitys, digitaalisten joukkoplatformien nopea kehitys sekä ICT-palvelujen ja tuo-

tannon globalisaatio, johon kuuluu teollinen internet. Myös blockchain-teknologia 

kehittyy nopeasti, ja sillä ennakoidaan olevan toimintatapoja laajasti muuttavia ominai-

suuksia.

Teknologisten innovaatioiden vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisiin on aina kaksijakoi-

nen prosessi. Toisaalta kulttuuriset, taloudelliset ja yksilön kannalta keskeiset arvot vai-

kuttavat siihen, millaisia teknologioita kehitetään. Samalla teknologiat, joita kehitetään, 

vaikuttavat aina näihin arvoihin ja siihen, miten yhteiskunnissa järjestellään esimerkiksi 

työtä, koulutusta ja taloutta.

Digitaalisoitumisen ja internetin mahdollistamien uusien toimintatapojen synty 

tarkoittaa sitä, että meneillään on samankaltainen siirtymäaika, kuin mitä teollinen val-

lankumous tai sähkön laajamittainen käyttöönotto tarkoitti aikoinaan ihmiskunnalle. 

Paitsi että nämä uudet teknologiat mullistivat tuotannon, ne myös muuttivat radikaa-

leilla tavoilla sitä, miten ihmiset työskentelivät, elivät, asuivat, mitä arvostivat, ansaitsivat 

tai ajattelivat maailmasta. Elämme parhaillaan samanlaista siirtymävaihetta, johon kuu-

luu sekä vaikeutta sopeutua uuteen aikaan että huikeita mahdollisuuksia, jotka toteu-

tuessaan ovat vasta edessäpäin. 

Uudet teknologiat – mistä on kyse?

Virtualisoituminen ja datan digitalisaatio. Digitalisaatio on tämänhetkistä murrosta voi-

makkaimmin määrittelevä teknologian kehitysmuoto, joka liittyy siihen, että yhä suu-

rempi määrän prosesseja siirtyy digitaaliseen muotoon. Datan digitalisoituminen on 

mahdollistanut myös valtavien datamäärien nopean analysoinnin, joka ei aiemmin ole 

tässä mittakaavassa ollut mahdollista. Virtualisoituminen puolestaan liittyy teknologi-

aan, joka mahdollistaa todellisuuden simuloinnin koneellisesti.  Esimerkiksi Microsoft, 

Samsung, Facebook, Google ja Nokia ovat julkistaneet tuotteet, jotka mahdollistavat 

todellisuuden simuloinnin virtuaalisesti. Virtuaalitodellisuuden myötä voimme kokea 

olevamme paikoissa, joita laitteen läpi katsellaan. Esimerkiksi matkustaminen ja kulttuu-

rikokemukset tulevat mahdollisiksi ilman, että on siirryttävä fyysisesti.

Keinoäly. Tietokoneet pystyvät yhä paremmin tunnistamaan asioita, esineitä ja muo-

toja sekä arvioimaan tilanteita ja tekemään päätöksiä näiden arvioiden perusteella. Nyt 

tietokoneet pystyvät jo oppimaan erilaisten algoritmien kautta erilaisia taitoja ja voitta-
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maan ihmisen esimerkiksi shakissa tai pokerissa. Suurten datamäärien nopea proses-

sointi- ja analysointikyky antaa koneelle suuren etulyöntiaseman ihmiseen verrattuna. 

Monet sellaiset tehtävät, joita vain ihminen on aiemmin tehnyt, voidaan nyt automati-

soida. Tällaisia ovat esimerkiksi myös sellaiset vaativat tehtävät kuin lääkärin, asianajajan 

tai pörssimeklarin työt. Myös logistiikan, tuotannon ja assistenttitehtävien saralla kei-

noälyn myötä voidaan suoriutua yhä suuremmasta määrästä tehtäviä.

Kaiken instrumentointi. Modernit laboratoriotekniikat, kuten verinäytteet, bakteeri- 

ja virustestaaminen sekä rikostutkinaan liittyvä tekniikka voidaan tehdä koko ajan hal-

vemmalla, jolloin niitä voidaan myydä myös halvalla kuluttajille. Pian on mahdollista 

ostaa erilaista analytiikkaa tarjoavia tuotteita, jotka kertovat omistajalleen vaikkapa 

hänen terveydentilansa, ympäröivän ilman laadun, hedelmän tuoreusasteen tai minkä 

tahansa materiaalin tarkan koostumuksen. Nämä teknologiat integroidaan sujuvasti 

ympäristöömme ja kannettaviin laitteisiin.

Robotisaatio. Robotisaatio mahdollistaa palvelut, jotka ovat joko kokonaan tai osaksi 

automatisoituja, sekä kokonaan automatisoidun tuotannon. Robotisaatio liittyy myös 

keinoälyyn vahvasti siinä mielessä, että robotit pystyvät suoriutumaan yhä paremmin 

erilaisista tehtävistä. Kuuluisa esimerkki on tällä hetkellä henkilökohtainen assistenttiro-

botti, jota kehittävät useat eri teknologiafirmat. Roboteille järjestetään jo taitokilpailuja, 

ja ne pystyvät suoriutumaan koko ajan vaativimmista tehtävistä. Robotisaation merkitys 

on valtava tällä hetkellä myös liikenteen ja logistiikan kehitykselle. Tulevaisuudessa itse-

ajavat autot, saumattomasti toimiva liikenne ja automatisoidut satamat, rahtikeskukset 

ja miehittämättömät lennokit (engl. drones) muuttavat dramaattisesti sitä näkymää, 

jonka tänä päivänä tunnemme liikenteenä.

Nanomateriaalit. Aikanaan muovin keksiminen muutti monia teollisuudenaloja. Nyt 

nanomateriaalit saattavat muuttaa maisemaa yhtä suuressa mittakaavassa kuin muovi 

aikanaan. Grafeeni on lähes kaksi kertaa vahvempaa kuin teräs, sähköisesti ja optisesti 

aktiivinen aine, joka koostuu pelkästä hiilestä. Sitä voidaan potentiaalisesti käyttää lähes 

mihin vain elektroniikassa, optiikassa, rakentamisessa, lääketieteessä, energian- ja ruuan 

tuotannossa. Myös muut hiiliperäiset materiaalit saattavat olla lupaavia kestävyyden ja 

keveyden suhteen. Esimerkiksi nanoselluloosalla voidaan tuottaa muoveja, tekstiilejä ja 

komposiitteja. Muun muassa puuvillan korvaaminen nanoselluloosalla voisi huomatta-

vasti keventää ympäristön kuormitusta.

Bioteknologia ja farmakologia. Uusia biologisia tuotteita voidaan käyttää vastaa-

maan ruuantuotannon haasteisiin yhä tiiviimmäksi käyvällä planeetalla. Biologisia tuot-

teita voidaan hyödyntää myös kemiallisissa prosesseissa, tekstiileissä, lääketeollisuu-

dessa, tuotannossa ja rakentamisessa. Geneettinen muuntelu on muuttumassa helpom-

maksi ja tarkemmaksi kuin koskaan aiemmin. Myös DNA:n simulaatio erilaisissa ympäris-

töissä on ensimmäinen askel synteettisen elämän tuottamisessa. Viruksia on pystytty 

ohjelmoimaan tuottamaan aurinkopaneeleja ja pattereita. Viruksista voidaan siis kehittää 

ohjelmoitavia työkaluja eri tarpeita varten. Energiateknologian ja bioteknologian yhdis-

täminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia maanviljelyyn hyvin vähällä energian- ja vedenku-

lutuksella, päästöillä ja keinovalaistuksella, joiden kaikkien hinta on merkittävästi nykyistä 

halvempi. Personoitu lääketiede ja ravitsemus, geeniteknologia ja simulointi sekä useim-

pien tautien voittaminen tarkoittavat, että ihmiset elävät yhä pidempään.

Energiateknologia. Aurinko- ja tuulivoiman hinta on pudonnut nopeasti. Samoin nii-

den varastointiin liittyvä akkuteknologia on kehittynyt nopeasti. Deutche Bank arvioi, 
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että aurinkoenergian hinta tulee laskemaan vuoteen 2020 mennessä 40 prosenttia. 

Myös vety on kiinnostava energiantuotannon alue; esimerkiksi Japanissa siitä halutaan 

liikenteen perusta tulevaisuudessa. Toyotan lanseeraama vetyauto julkaistiin 2015, ja 

sen kysyntä on ylittänyt odotukset. Myös sarjatuotetut atomiteknologiaan perustuvat 

voimalaitokset ovat kiinnostava kehityssuunta, ja Lockheed-niminen energiayhtiö yrit-

tää rakentaa toimivaa fuusioreaktoria muutaman seuraavan vuoden aikana. Yhä use-

ampi kansalainen tuottaa jo itse energiansa ja myy ylimenevän osan. Energiaomavarai-

sia kyliä on jo esimerkiksi Tanskan maaseudulla, jossa energiantuotanto lähelle on toimi-

nut uuden elinvoiman lähteenä.

Digitaaliset joukkoalustat. Ennennäkemätön tiedon demokratisoituminen ja läpinä-

kyvyyden lisääntyminen on käynnistynyt sosiaalisen median, Wikipedian, avoimien 

online-kurssien, avoimen opetuksen, datan, koodin, käännösteknologian, hakukoneiden 

ja ilmaisten applikaatioiden myötä. Uber, Airbnb, eBay, Paypal, Bitcoin, Kickstarter, Shape-

ways, Linux ja Wikipedia ovat kaikki esimerkkejä digitaalisesta joukkoalustasta, joka on 

radikaalisti muuttanut totuttua toimintatapaa näillä aloilla. Jakamistalous, joukkoistus ja 

joukkorahoitus luovat tilaa uusille innovaatioille ja organisoitumisen muodoille.

ICT-rakenteiden globalisaatio. Asioiden internet (Interneto of things, IoT), robottien 

modularisointi, erilaiset joukkoistukset ja avoin data, itseorganisoituvat alustat ja niin 

edelleen vaativat kuitenkin standardisoituja rajapintoja tietokoneiden, tietojärjestel-

mien, datan ja kommunikoinnin välille. Osa näistä rajapinnoista syntyy virallisten stan-

dardisointien kautta, osa taas avoimien ekosysteemien tuotteina. Se, kenen standardi 

voittaa, saa luonnollisesti paljon valtaa. Asioiden internetin uskotaan muuttavan teolli-

sia prosesseja radikaalisti.

Blockchain-teknologia. Blockchain on teknologia, jonka myötä Bitcoin on syntynyt, ja se 

saattaa toimia myös radikaalina pelinmuuttajana monilla aloilla tulevaisuudessa. Blockchain 

tarkoittaa hajautettua tietokantaa ja tekniikkaa, joka pitää kirjaa esimerkiksi maksutapahtu-

mista tai muista transaktioista. Siirrot ovat läpinäkyviä ja niistä jää ikuinen jälki. Tämä tarkoit-

taa, että transaktioihin ei enää tarvita kolmatta osapuolta, kuten pankkeja, ja transaktiot voi-

daan missä tahansa alalla tehdä nopeammin, läpinäkyvämmin ja tehokkaammin.

Näkökulma:  
Maailman talousfoorumin tutkimus uusien teknologioiden valtavirtaistumisesta.

 2018
Kaiken 

digitaalinen 

varastointi

2021
Robotisaatio 

ja palvelut

2022
Asioiden  

internet

Puettava 

internet

3D-printtaus 

ja -tuotanto

2023
Implantti-

teknologia

Big data  

päätöksen-

teossa

Näkö uutena 

digitalisaation 

rajapintana

Blockchain 

hallitusten työ-

välineenä

Supertietoko-

ne taskussa

2024
Kaikkialla 

läsnä oleva 

ICT 

(ubiquitous)

3D-printtaus 

terveystekno-

logiana

Verkkoon  

liitetty  

asuminen

2025
3D-printtaus 

ja kuluttaja-

tuotteet

Keinoäly ja 

valkokaulus-

ammatit

Jakamis- 

talous

2026
Itseajavat 

autot

Keinoäly ja 

päätöksen-

teko

Fiksut 

kaupungit

2027
Bitcoin ja 

blockchain

Lähde: World Economic Forum: Tipping Points, 2015
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Teknologian kehityksen polttopisteistä

Teknologian kehitys herättää tällä hetkellä monenlaisia kysymyksiä. Tärkeitä näkökulmia 

aiheeseen on lukemattomia. Seuraavassa nostetaan esiin muutamia yhteiskunnan kannalta 

erityisen olennaisia näkökulmia, jotka liittyvät teknologian kehittämisen etiikkaan, työhön 

ja toimeentuloon sekä nopean muutosvauhdin aiheuttamaan uudistumiskyvykkyyteen.

Kuka omistaa tulevaisuuden?
Uusilla teknologioilla on huikeita mahdollisuuksia. Nopeus niiden kehittymisessä on 

aivan toista luokkaa kuin aiemmin. Sekä tavallisilla ihmisillä että päätöksentekijöillä on 

vaikeuksia pysyä kehitystahdissa mukana. Tulevaisuuskeskusteluissa esitetään usein 

näkemys, että ihmiskunta saattaa muuttua tulevan kolmenkymmenen vuoden aikana 

enemmän kuin viimeisen kolmensadan vuoden. Jos ihmiskunta todella muuttuu seuraa-

van kolmenkymmenen vuoden aikana enemmän kuin viimeisen kolmensadan vuoden, 

mitä tämä väite pitää sisällään ja kenellä on visio tuosta muutoksesta?

Länsimaissa 1900-luvulla syntyivät moder-

nit länsimaiset valtiot, jotka ovat pystyneet tuot-

tamaan koulutusta, terveydenhuoltoa, talous-

kasvua, turvallisuutta ja mahdollisuuksia kansa-

laisilleen hyvällä menestyksellä jo vuosikymme-

niä. Tulevien vuosikymmenten suuri kysymys on, 

kuinka teknologia vaikuttaa näihin valtioihin ja 

niiden järjestelmiin. Haasteena on, että modernit 

länsimaat ovat pystyneet tuottamaan niin paljon 

hyvinvointia ja talouskasvua, että niiden johta-

jilla on lähes ainoastaan mahdollisuudet hieno-

säätää hallinnon ja hallinnan järjestelmiä. Kui-

tenkin teknologia saattaa radikaalilla tavalla 

muuttaa taloutta, demokratiaa, hallintoa, ihmisten toimintatapoja ja jopa ihmistä lajina. 

Kuinka poliittisesti voidaan ylipäätään visioida tulevaisuutta, kun nykyisissä toimintata-

voissa on kiinni niin paljon intressejä? Silti teknologia ja sen luomat uudet toimintatavat 

tulevat varmasti muuttamaan maailmaa. Kysymys kuuluu, jääkö tällä hetkellä tulevai-

suuden visiointi pelkästään teknologian kehittäjille? Ja jos näin on, mitä nämä visiot 

pitävät sisällään?

Kun etsitään niitä, joilla on suuri visio tulevaisuudesta, johtavat jäljet Yhdysvaltojen 

Piilaaksoon, Etelä-Korean ja Japanin teknologiakeskittymiin ja Kiinan laboratorioihin. 

Esimerkiksi Piilaakson innovaatiokeskittymässä tehdään tällä hetkellä ihmisestä 

moniplanetaarista lajia, ratkotaan kuoleman arvoitusta, kehitetään keinoälyä, 

yhdistetään ihmisen ja koneen toimintaa ja tuodaan virtuaalitodellisuutta lähemmäksi. 

Kaikki edellä mainittu teknologia kehittyy tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Ennen vuotta 

2030 voimme jo todennäköisesti esimerkiksi ajaa itse ajavilla autoilla, käyttää näkökent-

täämme suorana käyttöliittymänä digitaaliseen maailmaan tai asentaa itseemme imp-

lanttiteknologiaa helpottamaan toimintaamme ja keräämään dataa. 

Tulevaisuuskeskustelun ytimessä on kuitenkin etiikka ja se, miten paljon teknologia 

tulee vaikuttamaan inhimillisyyteen ja ihmiseen lajina. Tässä keskustelussa esimerkiksi 

keinoälyn kehitys, geeniteknologia ja ihmisen ja koneen yhdistämisen muodot ovat tär-
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keitä näkökulmia aiheeseen. Kyse ei ole enää pian siitä, mitä koneet voivat tehdä vaan 

mitä niitten pitäisi tehdä.

Keinoälystä käytävä keskustelu kuvaa hyvin teeman haastavuutta. Osa teknologian 

kehittämisen etujoukoista on vakavasti huolissaan 

voimakkaan keinoälyn kehittämisestä. Esimerkiksi 

Oxfordin yliopiston filosofian laitoksen tutkija Nick 

Boström on kirjoittanut aiheesta paljon. Hän on 

hyvin huolissaan voimakkaan keinoälyn kehittämi-

seen liittyvistä eettisistä riskeistä. Suurimpana ris-

kinä kuitenkin on se, että keinoäly voi pyyhkäistä 

ihmislajin pois, joko vahingossa, tai koska se voi 

olla tarkoituksenmukaista. Boströmin mukaan kei-

noälyn keksiminen olisi kaikkein tärkein ja radikaa-

lein koskaan tehty innovaatio. Se räjäyttäisi tieteen ja teknologian kehityksen sekä ohit-

taisi ihmisen nopeasti eettisessä ja moraalisessa ajattelussa. Koska keinoälyllä voisi olla 

tahto, se tarkoittaa myös, että se voi halutessaan tuhota ihmiselämän, ja sille ihmisyyteen 

liittyvillä arvoilla ei välttämättä ole mitään merkitystä. Boström on erityisen huolissaan 

siksi, että nykyisellä teknologian kehityksen vauhdilla keinoäly voi syntyä kenenkään eri-

tyisesti huomaamatta. Kun merkittävä askel on otettu, voi olla myöhäistä kääntyä takai-

sin. Boström viittaa keinoälyn kehittäjiin ”lapsina, jotka leikkivät pommilla”. Tähän keskus-

teluun ovat yhtyneet Teslan ja Space X-teknologian kehittäjä Elon Musk sekä fyysikko Ste-

phen Hawking. Huolestuttavaa on, että päivänpolitiikan agendalla aihe kuulostaa science 

fictionilta. Kysymykset teknologian kehityksestä kuuluisivat monien näkemysten mukaan 

kuitenkin samalle agendalle maailmanpolitiikassa kuin ydinaseiden kehitys.

Se, millaisia lopputuloksia edellä mainittuihin teknologioihin tuotetaan, voi määritellä 

koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Siksi uudenlainen kansalaistaito olisi ymmärtää teknolo-

gista kehitystä, sen vaikutusta yhteiskuntaan, työhön, talouteen ja ihmisiin, jotta pys-

tymme osallistumaan täysivaltaisina kansalaisina tulevaisuuskeskusteluun.

Digitaalisen etiikan sopimus?

Futuristi Gerd Leonhard toteaa, että digitaalisen etiikan sopimus voi olla tulevaisuudessa yhtä tär-
keä kuin esimerkiksi kansainväliset ydinaseiden käyttöä koskevat sopimukset ovat olleet. Gerd eh-
dottaisi sopimukseen seuraavia kohtia:
• Ihmisten ja teknologian ei pitäisi yhdistyä fundamentaalilla tavalla.
• Ihmisten ei pitäisi antaa älykkäiden teknologioiden tehtäväksi hallinnointia.
• Ihmisluonnon fundamentaalia alterointia ei tulisi sallia, eikä uusien olentojen tuottamista

geenimanipuloinnilla tulisi sallia.
• Meidän ei tulisi antaa älykkäiden koneiden korjata tai parannella ominaisuuksiaan.
• Meidän ei tulisi sallia niiden syrjintää, jotka eivät halua korottaa tehokkuuttaan

tai kilpailukykyään yhdistämällä itseensä suoraan teknologiaa.
• Meidän ei tulisi antaa robottien tehdä eettisiä päätöksiä eikä kehittää robotteihin

tunnekyvykkyyttä tai moraalista toimijuutta.

Aiheesta käydään tiivistä keskustelua, sillä toisaalta teknologisen kehityksen hidastaminen on 
ongelmallinen ratkaisu. Digitaalisen etiikaan globaali sopimus on kuitenkin kiinnostava ehdotus 
kes-kusteluun siitä, mihin asti teknologiaa voidaan kehittää inhimillisestä näkökulmasta. 

Lähde: Leonhard, Future of Business, 2015
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Murros haastaa käsitykset työstä ja toimeentulosta
Tällä hetkellä ihmisten elämään konkreettisimmin näkyvät teknologian vaikutukset liit-

tyvät työelämän murrokseen, ammattien katoamiseen, osaamisen syvään muuttumi-

seen ja erikoistumiseen sekä uudenlaisiin liiketoimintamalleihin, jotka suosivat helposti 

yhtä suurta voittajaa. Uuden ajan yritykset eivät nimittäin välttämättä työllistä suurta 

määrää ihmisiä. Hyvä esimerkki kaikista edellä mainituista on esimerkiksi Instagram, 

joka työllisti vain 12 ihmistä, kun se myytiin vuonna 2012 Facebookille miljardilla dolla-

rilla. Vertailukohdaksi käy 1900-luvun valokuvauksen jättiläinen Kodak, joka parhaina 

aikoina työllisti yli 140 000 ihmistä. Samanlaisia radikaaleja muutoksia voidaan olettaa 

nähtävän lähes kaikilla aloilla. Siten perustellusti huolta aiheuttaa teknologisen uudistu-

misen aiheuttama työn murros, jonka myötä monia tehtäviä, myös korkean osaamisen 

töitä, voidaan pitkälle automatisoida. 

Huolta herättää myös uusien liiketoimintamallien synnyttämä ilmiö “työn uberisoi-

tumisesta”, jolla viitataan vakituisten työurien pilkkoutumiseen ja lisääntyvään keikka-

työhön, jota tehdään tulojen kasvattamiseksi. Työ on ollut länsimaissa voimakkaasti 

paitsi toimeentulon takaaja, myös yhteiskunnallisen osallistumisen mittari ja sosiaalisten 

erojen tasaaja. Käsillä on murros, jossa keskustellaan ihmisten toimeentulon mahdolli-

suuksista, yhteiskunnan järjestäytymisestä työn ympärillä, työn merkityksestä identitee-

tille ja siitä, mikä kaikki oikeastaan voi olla työtä ja 

merkityksellistä tekemistä.

Tämä kehitys polarisoi erittäin voimakkaasti 

taloudellista hyvinvointia, kun työn teettäminen ja 

tekeminen ei toimi enää samassa suhteessa tulon-

jakoa tasaavana mekanismina. Tämä johtuu siitä, 

että tarvetta ei ole enää niin suurelle määrälle 

työtä, jotta tuotto saavutetaan. Digitalisoituminen 

ja robotisaatio tarkoittaa, että arvoketjujen dra-

maattinen lyheneminen ei jaa arvonmuodostusta 

työksi samassa mittakaavassa kuin ennen; monella 

alalla ei tarvita raaka-ainehankintaa, valmistusta, 

kuljetusta, varastointia, tukkua, vähittäiskauppaa, johon kaikkiin sitoutui myös valtava 

määrä työtä. Jotta tämä kehitys ei tuota negatiivisia vaikutuksia, täytyisi kehittää uusi 

tasaava mekanismi ajoissa. 

Tässä yhteydessä puhutaan usein perustulon mahdollisuuksista. Työn muuttumi-

nen on vain yksi esimerkki meneillään olevasta muutoksesta, joka koskee Suomessa ja 

länsimaissa lähes kaikkia aloja, toimintaa ja tekemistä. Suomalainen yhteiskunta onkin 

jo herännyt kriisitietoisuuteen. Seuraavaksi olisi kuitenkin etsittävä näkymiä mahdolli-

suuksiin ja toimintatapoihin, joiden avulla elämästä uuden ja vanhan maailman puris-

tuksissa eri aloilla tehdään mahdollisimman kivutonta ja luontevaa. Onko kyseessä työn 

loppu vai vapautuminen työstä, ja miten uutta syntyvää vaurautta jaetaan?
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Journalismi ja demokratia teknologian leikkauspisteessä

Yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeä toimija on media ja vapaa journalismi. Sosiaalinen media 
ja digitalisaatio on muuttanut perinpohjaisesti perinteisen median mahdollisuuksia tehdä journa-
lismia suurille massoille, tuotantorakennetta ja suhdetta yleisöön. Sanomalehtien levikit laskevat ja 
uusi sukupolvi käyttää päälähteenään verkkoa, vertaisten tuottamaa sisältöä tai tuottaa itse oman 
mediansa. 

Haastavaksi muutoksen demokratian näkökulmasta tekee se, että poliittinen keskustelu on viritetty 
pitkälti ajatukselle perinteisestä mediasta julkisuuden portinvartijana. Valtaa on seurannut vastuu; 
journalististen käytäntöjen, kuten objektiivisuuden, tietojen oikeellisuuden, lähteiden suojan ja jour-
nalistien eettisten ohjeiden kaltaiset toimintatavat ovat olleet ratkaisevan tärkeitä siitä näkökulmas-
ta, että media on voinut toimia ikään kuin neljäntenä valtiomahtina. Sosiaalinen media on kääntä-
nyt tämän asetelman niin, että jokainen voi periaatteessa toimia julkaisijana, journalistina, agendan 
asettajana ja lähteidensä määrittäjänä. 

Tämä on toisaalta demokratisoinut median käyttöä ennennäkemättömällä tavalla ja voimaannutta-
nut ihmisiä aktiivisiksi toimijoiksi omassa ympäristössään. Uuden tilanteen sivutuotteena on syntynyt 
kuitenkin myös epämiellyttäviä ilmiöitä; nopeasti leviävää valheellista tietoa on mahdollista käyttää 
tuhoisasti, verkossa on toistaiseksi mahdollista mustamaalata ja uhkailla ihmisiä vailla pelkoa oikeus-
käytäntöjen ulottumisesta kunnolla ilmiöön. Sosiaalisen median keskustelu saattaa myös merkittävästi 
vääristää käsitystä yleisestä mielipiteestä, joskaan käsite ei aiemminkaan ole ollut ongelmaton. Äärim-
mäisessä päässä puhutaan informaatiosodasta, jota eskaloidaan sosiaalisen median kautta.

Journalismissa, kuten niin monella muullakin alalla, nähdään todennäköisesti suuria muutoksia, jotka 
koskevat työnkuvaa, ammatti-identiteettiä, ansaintalogiikkaa ja ilmenemismuotoja. Journalismi tus-
kin katoaa, koska kasvavan tietomäärän myötä ihmisillä on edelleen kasvava tarve tiedon ja ympä-
röivän maailman tulkinnalle. Onko tulevaisuuden journalisti siis myös verkkoyhteisöjen keskustelu-
jen moderoija, globaaleista tietolähteistä personoituja uutisvirtoja kokoava ammattilainen, erilaisten 
verkkosisältöjen synnyn fasilitaattori ja tulkitsija? Mitä median murros puolestaan merkitsee demo-
kratialle ja sen instituutioille on kysymys, johon tarvitaan yhä kipeämmin vastauksia.

Millainen on tulevaisuuden yhteiskunnan uudistumistapa?
Kaiken kaikkiaan teknologian nopea muutos haastaa kuitenkin perin pohjin uudistumis-

kykymme. Esimerkiksi Etlan pohdinnoissa digitalisaatiosta ja työelämän murroksesta 

muistutetaan, että höyryn ja sähkön täysimääräinen hyöty yhteiskuntaan ja talouteen 

alkoi näkyä vasta sen jälkeen kun uusi, kyseiselle teknologialle natiivi sukupolvi astui 

johtoon ja muutti erilaiset prosessit tuohon teknologiseen maailmaan kuuluviksi. Siten 

arvioidaan, että digitalisoitumisen hyödyt alkavat laajasti näkyä vuoden 2030 tienoilla.

Tällä kertaa yhteiskuntien uudistumiskyvylle asettaa painetta kuitenkin länsimais-

ten yhteiskuntien demografia. Ikääntyvien yhteiskuntien ikäpyramidi on muuttumassa 

enemmän timantin tai neliön kaltaiseksi. Suomi kulkee tämän kehityksen etunenässä. 

Siksi uuden sukupolven astuminen johtoon ei ole enää samalla tavalla automaattinen 

kehityskulku, vaan yhä laajempi kirjo sukupolvia toimii yhdessä, hyvin erilaisissa tehtä-

vissä ja jopa todellisuuksissa. Erittäin tärkeä kysymys onkin, miten ikääntyvien yhteis-

kuntien uudistumiskyky toimii. Ei riitä, että nuoret yksin omaksuvat uutta teknologiaa, 

kestäviä elämäntapoja ja uudenlaisia toimintakulttuureja, vaan ikääntyvissä yhteiskun-

nissa eri sukupolvet tarvitaan mukaan.

Erilaiset mittarit osoittavat, että Euroopassa on tapahtunut voimakas jakautuminen 

eri sukupolvien välillä niin, että esimerkiksi työttömyys on kurittanut nuoria kaikkein 

pahiten. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska nuoruusajan työttömyys ja syrjään jää-
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minen vaikuttaa helposti pitkälle ihmisen elämään vuosikymmenien päähän. Euroopan 

johtavien think tankien Vision Europe Summit -julkaisussa määritellään kolme politiikka-

aluetta, jotka ovat syventäneet ikäluokkien välistä epätasa-arvoa EU:ssa. Näihin kuuluu 

finanssipolitiikka, joka on voimistanut taantumaa ja lisännyt köyhyyttä ja työttömyyttä, 

mikä on osunut erityisesti nuoriin Euroopassa.  Hallitusten valitsemat leikkausalueet 

ovat kohdistuneet koulutukseen, nuoriin ja lapsiperheisiin, mutta säästäneet eläkeläiset. 

Kolmanneksi näyttää siltä, että eläkkeisiin kohdistuvaa kestävyyspainetta on yritetty rat-

koa, mutta taakka ratkomisen suhteen jakautuu epätasaisesti niin, että se suosii nykyisiä 

eläkeläisiä ja rankaisee tulevia. 

Vision Europe -raportti suositteleekin, että tätä sukupolvien välistä taakanjakoa 

tulisi heti ratkoa erilaisilla toimilla, esimerkiksi makrotaloudellisilla toimenpiteillä ja fi-

nanssipolitiikalla, työmarkkinareformeilla sekä tasapuolisemmalla taakanjaolla 

nykyisten ja tulevien eläkeläisten kesken sekä eläkepolitiikassa että leikkauspolitiikassa.

Usein nuorena omaksutut ajattelutavat domi-

noivat sitä, miten maailma ja sen toiminta mielle-

tään. Kuitenkin teknologian muutosvauhti muut-

taa tällä hetkellä niin monia yhteiskunnallisia ja 

taloudellisia prosesseja, että uudenlaiset ajattelun 

kehykset ovat tarpeen. Teknologia onkin usein 

helppo vastaus moneen ongelmaan, paljon vaike-

ampaa on muuttaa ihmisten ajattelu- ja toiminta-

tapoja. Pitkien elämänkaarien yhteiskunnassa on 

yhä selvemmin mietittävä, millaisia ovat sen 

uudistumismekanismit, ja toisaalta sitä, miten kaikki pidetään kehityksessä mukana. Kol-

manneksi on mietittävä sukupolvien välistä tasa-arvoa aitona kysymyksenä. Japani on 

ensimmäinen esimerkki maasta, joka on siirtymässä vaiheeseen, jossa enemmistö ihmi-

sistä on senioreja. Millainen on tällaisen yhteiskunnan dynamiikka ja miten se muuttaa 

toimintatapoja ja teknologian käyttöä? Suomi seuraa demografisesti perässä.

Teknologia luo suuria mahdollisuuksia parempaan elämään

On nähtävissä, että meneillään on murroskausi, jolloin elämme vanhojen ja uusien käy-

täntöjen ristipaineessa, joka aiheuttaa hankausta totutuissa käytännöissä kaikilla ihmi-

sen toiminnan tasoilla. Kriisitietoisuus on ollut korkealla, siksi on tärkeää myös nähdä 

tulevaisuuden mahdollisuudet. Seuraavassa listataan erilaisia näkökulmia, joiden avulla 

teknologiaa valjastetaan edistämään ihmisten hyvinvointia.

Uusi työ, alustatalous ja vaurauden jako
Se, miten vaurautta tulevaisuudessa jaetaan ja mikä kaikki ymmärretään työksi, ovat 

aivan yhteiskunnan tulevaisuuden ytimessä olevia kysymyksiä. Globaalin kilpailun tiivis-

tyessä joutuu yhä useampi yritys pyrkimään siihen pieneen joukkoon, joka pystyy toimi-

maan kansainvälisessä kilpailussa parhaiden joukossa. Samaan aikaan väestön ikäänty-

Yhä laajempi kirjo 
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jopa todellisuuksissa. 

Megatrendit 2016
Tulevaisuus tapahtuu nyt

16



minen sekä työn automatisoituminen tarkoittaa, että tarvitaan yhä laajempi käsitys 

työstä, merkityksellisestä tekemisestä sekä siitä, miten tätä toimintaa rahoitetaan, jotta 

se joukko, joka globaalin liiketoiminnan ulkopuolelle jää, ei kasvaisi liian suureksi. Laa-

jempi määrä pk-yrityksiä, uudenlainen luovuus, ratkaisukyky ja teknologioiden hyödyn-

täminen ovat tässä avainasemassa. Arvoa on yhä vaikeampaa luoda perinteisesti opti-

moimalla tuotantoa. Liike-elämässä tarvitaan kykyä visionääriseen arvonluontiin, eli sen 

ymmärtämiseen, mitä ihmiset elämässään haluavat ja tarvitsevat. 

Oman haasteensa aiheeseen tuo se, että internetin, asioiden internetin ja digitaali-

sen yhteistuotannon ja -kulutuksen myötä syntyy koko ajan toimintaa, jossa asioiden 

tuottamisen ja levittämisen kulut ovat nolla, mikä tarkoittaa, että ne ovat myös ilmaisia. 

Tämä on jo muuttanut radikaalisti monia aloja, mutta tässäkin olemme todennäköisesti 

vasta alussa.

Kun arvonluonti, tuotanto ja työ muuttuvat rajusti, on pelkona teknologinen työt-

tömyys ja vaurauden raju keskittyminen harvoille. 

Perustulo mainitaan usein keinona ratkoa tätä 

haastetta lisätä työn monimuotoisuutta. Myös vai-

kuttavuusinvestoiminen voi olla kiinnostavaa 

tästä näkökulmasta. Tässä yksityistä pääomaa 

kanavoidaan hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

saada aikaan merkittäviä myönteisiä yhteiskunnal-

lisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on hyö-

dynnetty esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ja 

kodittomuuden vähentämisessä. Sitra kehittää 

parhaillaan mallia sopivaksi Suomeen.

Tärkeää on myös pohtia, miten uuden ajan 

teknologian ja talouden tuottamaa vaurautta jae-

taan, onko kyse siis työn loppumisesta vai ihmisten vapautumisesta työstä? Jakamistalo-

uden ja digitaalisten alustojen myötä toistaiseksi käytössä ovat mallit, joissa perinteisellä 

tavalla työllistämisvaikutuksiltaan varsin pienet yritykset, kuten Uber ja Airbnb, tekevät 

valtavaa globaalia bisnestä. Uber on tällä hetkellä maailman arvokkain start-up, jonka 

arvoksi on arvioitu 51 miljardia dollaria. Sen tulos oli yli 10 miljardia vuonna 2015, ja se 

on kerännyt yli 8 miljardia pääomasijoituksia. Voitto menee pienelle joukolle omistajia, 

ja ajajat saavat ylimääräistä tuloa, mutta eivät työksi katsottavaa korvausta tai työsuh-

detta. Siksi ehkä Uberin kohdalla tulisikin puhua keikkataloudesta, ei jakamistaloudesta. 

Vastavoimaksi työn uberisoitumiselle voivat nousta eri puolilla maailmaa esimer-

kiksi osuustoiminnan uudet muodot, jotka tarjoavat mahdollisuuden voittojen jakami-

seen tasaisemmin. Nupuillaan olevat kansalaisliikkeet ja uudet yritykset pohtivat, voisi-

vatko Uberin ja Airbnb:n kaltaiset palvelut olla käyttäjiensä omistamia ja jakaa voitot 

tätä kautta tasaisemmin. Suomalainen Robin Hood -osuuskunta puolestaan kopioi 

globaa-leja hedge fund -sijoittajia algoritminsa avulla ja jakaa voitot osuuskunnan 

kesken vasta-uksena lisääntyvään pätkätyöhön. Loconomics on osuuskuntamuotoinen 

vastine Task-Rabbit-työpalvelulle, Enspiral Network on Uudessa Seelannissa perustettu 

freelance-rien ja uuden työn tekijöiden kollektiivi, jonka kautta sadat ihmiset ja yritykset 

tekevät töitä yhteiseksi hyväksi. Swarm on blockchain-versio joukkorahoituspalvelu 

Kickstarte-
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rista. Työ vaihtoehtoisten ansaintamallien parissa on vasta alussa, mutta yhteiskunnalli-

selta merkittävyydeltään niitä ei missään tapauksessa kannata sivuuttaa. 

Alustatalous on ilmiö, joka kuitenkin yhdistää sitä, mistä edellä puhutaan. Ne, jotka 

onnistuvat luomaan alustat, joiden kautta ihmiset etsivät tietoa, työtä, palveluja ja tava-

roita, ovat kehityksen etulinjassa ja voivat määritellä kokonaisia liiketoimintojen ekosys-

teemejä. Esimerkkeinä alustoista ovat tällä hetkellä Google, Uber, Facebook ja niin edel-

leen. Suomalaisessa mittakaavassa tällaisia palveluita ja alustoja syntyy myös paikalli-

sesti esimerkiksi työntekoon, naapurustotoimintaan ja ruuan jakeluun.

Ihmisyyden paluu ja etiikka

Samalla, kun teknologia on yhä voimakkaammin osa tulevaisuutta, pakottaa se myös 

miettimään, mikä tekee ihmisestä syvällisesti ihmisen. Tämä luo mahdollisuuksia löytää 

loputtomia mahdollisuuksia siihen, miten ihminen ja ihmisyys voi jälleen olla bisneksen 

ja organisaatioiden keskiössä. Teknologia voi tulevaisuudessa mahdollistaa parempia 

töitä, työpaikkoja ja mahdollisuuksia ihmisille sekä parempaa johtamista. Jotta nämä 

asiat voisivat toteutua, on tehtävä myös valintoja. Koneet ovat monesti huomattavasti 

parempia tiedon käsittelijöitä ja prosessoijia kuin ihmiset. Toistaiseksi ainoastaan ihmi-

set voivat tehdä moraalisia ja eettisiä valintoja sekä ideoida. Se, miten hyödynnämme 

tunteitamme toiminnassamme, on myös uniikkia. Empatia ja ihmisten arkisten ongel-

mien ratkaisu voikin olla tulevaisuudessa keskeinen innovaatioiden kohde ja lähde. 

Teknologia voi mahdollistaa yhä parempien ja henkilökohtaisempien tuotteiden 

käytön ja valinnan. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja aloja. Ihmiset ovat 

kaikkein taitavimpia etsimään paikallisia erityispiirteitä ja tarpeita, joihin yhä kusto-

moidumpia palveluita ja tuotteita voidaan tarjota. Myös luottamus on piirre, joka liittyy 

paljon ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja tämän hetken teknologisiin palveluihin, 

joissa luottamus on tärkeää valuuttaa esimerkiksi arvostelujen perusteella. 

Teknologia voi tulevaisuudessa myös mahdol-

listaa sen, että ihmiset voivat työskennellä enem-

män niiden asioiden parissa, jotka he kokevat mer-

kityksellisiksi ja joihin he haluavat sitoutua. Orga-

nisaatiot, jotka pystyvät tarjoamaan merkityksel-

listä työtä, pystyvät sitouttamaan ihmisiä. 

Kymmenen vuoden kuluttua 75 prosenttia 

työvoimasta on y-sukupolvea, eli milleniaaleja. 

Heidän käsityksensä työnteon tavoista ja siihen 

sitoutumisesta on hyvin toisenlainen. Jos halutaan, 

että ihmiset tekevät yhä paremmin sitä, mitä 

koneet eivät tee, on ymmärrettävä aidosti ihmisten inhimillisiä tarpeita, jotka työnteosta 

juontuvat ja jotka heitä motivoivat. Myös johtamisessa pitäisi korostua parempi ihmis-

ymmärrys ja aidon yhteisön luominen. Todellisia edelläkävijöitä ovat ne, jotka pystyvät 

luomaan verkoston sijaan yhteisön, organisaatioonsa ja liiketoimintaansa. Työtä, arvoa 
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ja kasvua luodaan sinne, missä ihmisillä on ratkaisemattomia ongelmia, pieniä ja suuria. 

Teknologian pääresurssi data on myös luonteeltaan runsautta luovaa, kun aiemmin 

resurssien käyttö perustui niukkuuteen. Jos monien hyödykkeiden hinta putoaa paljon 

siksi, että niitä voidaan tuottaa entistä helpommin, minkä eteen ihmiset tekevät työtä?

Monet futuristit uskovat, että bisneksen ei tulevaisuudessa tarvitse niinkään keskittyä 

tuotantoon vaan ihmisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiseen, minne tulevai-

suuden tarpeet keskittyvät. Kuitenkin teknologia tuo mukanaan paljon eettisiä kysymyk-

siä. Kohta tarve ei olekaan kysyä sitä, mitä koneet voivat tehdä vaan mitä niiden pitäisi 

tehdä ja mitä ei. Tällaisia kysymyksiä voi liittyä esimerkiksi syntymättömien lasten geeni-

muunteluun, robottien ja keinoälyn päätöksentekoon ja siihen, pitäisikö koneisiin koodata 

esimerkiksi moraalista toimijuutta ja kykyä käyttää sitä silloin, kun faktat ovat vajavaisia.

Siksi yksi tulevaisuuden tärkeimmistä aiheista voi olla digitaalinen etiikka. Suurim-

mat kysymykset teknologian suhteen eivät välttämättä ole kysymyksiä teknologiasta 

vaan ihmisistä ja ihmisyydestä.

Organisaatiot keksivät itsensä uudelleen
Kokonaan uusi ilmiö on erilaisten digitaalisten alustojen varaan rakennetut digitaaliset 

työn markkinat, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja perustuvat yksittäisten 

työsuoritteiden vaihdantaan ilman varsinaista työsuhdetta. Puhutaan keikkataloudesta 

ja työn uberisoitumisesta. 

Digitalisaatio on mahdollistanut firmoille erilaisten tarvittavien tukipalvelujen 

oston muutamalla klikkauksella sen sijaan, että kyseiset toiminnot tehtäisiin firman 

sisällä. Uudet firmat voivat kasvaa hyvin nopeasti ilman, että investoisivat tietojärjestel-

miin tai toimistoon. Sen sijaan ne ostavat niihin käyttöaikaa erilaisista palveluja tarjoa-

vista firmoista. Tuotekehitystä tai vaikkapa koodia voi ostaa mistä päin maailmaa vain 

verkon vuokratyöplatformien kautta. Joukkorahoituksella on mahdollista kasvattaa pää-

omaa. Tämänkaltainen toimintamalli poikkeaa voimakkaasti 1900-luvun teollisesta 

ajasta, jolloin työvoiman, organisaation ja tuotannon linkki oli suoraviivainen ja voima-

kas. Samalla muuttuu kuitenkin moni muu asia, jonka organisaatiot ovat taanneet; iden-

titeetti, kuuluminen, osingolle pääseminen organisaation tuottamasta vauraudesta.  

Digitalisaatio on mahdollistanut myös organisaatioiden suoremman kommunikoin-

nin asiakkaidensa kanssa ja toisinpäin, yksikään kuluttajabisneksessä toimiva yritys ei 

voi enää ohittaa asiakastaan. Siinä, missä viime vuosisadan yritys oli riippuvainen luotta-

muksesta, mainonnasta ja tuotteensa myymisestä, karkeistaen 2000-luvun yritykset 

ovat riippuvaisia maineestaan, yhteisöstään ja siitä, miten ne kehittävät pääsyä tuot-

teensa käyttöön asiakkailleen. Tämä on väistämättä luonut myös uudenlaista kysyntää 

asiakkaan puolelta. 

Tulevaisuuden johtamista ja organisaatioista käytävään keskusteluun kiinnostavan 

lisänsä on tuonut ajatus tarkoituksesta, itseorganisoitumisesta, luovuudesta ja hierar-

kiattomuudesta innovaatioiden käyttövoimana. Elokuussa Suomessa vieraillut hollanti-

lainen terveydenhoitoyrityksen johtaja Jos de Blok toimi pitkään sairaanhoitajana. Vuo-

sien varrella hän koki, että asiat pitäisi monesti tehdä hoitotyössä toisin, ja vuonna 2007 

hän perusti yhteiskunnallisen terveydenhuoltoyrityksen Buurtzorgin neljän muun hoi-

tajan kanssa. Buurtzorgissa ei ole pomoja eikä hierarkiaa, työntekijät rekrytoivat itse 

työkaverinsa, palkkaa maksetaan vähän enemmän kuin kilpailijalla ja kaiken keskiössä 
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on työntekijöiden oma ammattitaito ja etiikka. Buurtzorg on kahmaissut nopeasti 70 

prosenttia Hollannin terveydenhoitomarkkinoista uudenlaisen ajattelun tukemana. 

Organisaation filosofia perustuu asioiden yksinkertaisena pitämiseen ja olennaiseen, eli 

hoitotyöhön keskittymiseen. Buurtzorgin liikevaihto oli viime vuonna 300 miljoonaa, 

mutta vuosikertomus vain sivun mittainen. 

Usein kysytään, miten yhä kompleksisemmassa teknologian kyllästämässä maail-

massa toimitaan. Yksinkertaisemmillaan vastaus voi olla Buurtzogin viitoittamalla tiellä: 

vähentämällä monimutkaisuutta niin paljoin kuin mahdollista, yksinkertaistamalla pro-

sesseja, madaltamalla hierarkiaa ja keskittymällä olennaiseen. 

Digitaalisen talouden trendejä

The internet of me. Teknologian keskiössä on yhä selkeämmin ihminen, jonka käyttökokemus sa-
nelee sen, kuka selviää teknologian kaupallistamissa voittajana.

Outcome economy. Uudenlaiset liiketoimintamallit, joiden fokuksessa on prosessin sijaan tulok-
set, yleistyvät.

Platform (r)evolution. Yhä tärkeämmäksi tulee niin sanottu alustatalous ja alustoihin perustuva lii-
ketoiminta. Digitaaliset alustat toimivat työkaluina erilaisille kulutusvalinnoille. Niiden kautta myös 
luodaan kokonaisia liiketoiminnan ekosysteemejä. 

The Intelligent Enterprise. Menestyvät yritykset tekevät teknologiastaan ja tuotteistaan yhä fik-
sumpia ja rakentavat älykkäitä järjestelmiä läpi tuotteidensa.

Workforce reimagined. Teknologiasta tulee yhä tiiviimpi työkaveri, kun laitteita puetaan päälle, lii-
tetään älykkäästi järjestelmiin ja käytetään laajentamaan työnteon kapasiteettia.

Lähde: Accenture Technology Vision, 2015

Teknologia kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana 
Hyvinvointikäsityksen on laajennuttava nykyisestä. Ekologinen kestävyys asettaa omat 

rajansa ihmisen toiminnalle, toisaalta länsimaisten yhteiskuntien hyvinvointihaasteet ovat 

yhä enemmän henkiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen pääomaan ja elämäntapasairauksiin 

liittyviä haasteita. Siksi tarvitaan laajempi näkemys siitä, mitä on kestävä hyvinvointi. 

Sitran näkemyksen mukaan kestävä hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointinäkemyksen 

ulottamista ratkomaan uusia henkisen hyvinvoinnin haasteita, joissa kuuluminen, 

onnellisuus, hyvä elämä ja merkityksellinen tekeminen ovat tärkeässä roolissa. Tämä tar-

koittaa yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista ja toimintakyvyn parantamista komp-

leksisessa maailmassa, työn ja merkityksellisen tekemisen tärkeyttä hyvinvoinnin teki-

jänä, kulutuksen ja elämäntapojen muuttumista paremmin kestävää hyvinvointia tuke-

vaksi, ekologisen kantokyvyn rajoihin sopeutumista, yhteisöllisempää ja ihmistä parem-

min palvelevaa taloutta sekä inklusiivista ja uusiin tilanteisiin sopeutuvaa, ennakoivaa ja 

palvelevaa hallintoa, terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Yksilön ja yhteisöjen näkökulmasta uusi teknologia on avannut hienoja mahdolli-

suuksia löytää yhteisöjä yli fyysisten rajojen erilaiseen vertaistoimintaan ja tukeen. 

Samalla lähiyhteisöt voivat toimia helpommin yhdessä sosiaalisen median tarjoamien 

mahdollisuuksien kautta. Tulevaisuudessa uudenlainen paikallistuotanto esimerkiksi 
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ruuan, vaatteiden ja muiden hyödykkeiden suhteen voi mahdollistua 3D-tulostuksen 

myötä. Tämä voisi luoda paikallista ja merkityksellistä työtä uudessa mittakaavassa. Vir-

tualisaatio ja avoin data voivat tarjota pienimmillekin paikallisyhteisöille korkean tason 

palvelut, jotka eivät ole riippuvaisia paikasta. Ruuantuotannon ja viljelyn innovaatiot ja 

teknologia, esimerkiksi maanalainen viljely, voivat myös mahdollistaa voimakkaan pai-

kallisuuden. Toisaalta yhteistyön mahdollisuudet liiketoiminnassa, opinnoissa, harras-

tuksissa ja esimerkiksi yhteiskunnallisissa kiinnostuksen kohteissa, tulevat yhä helpom-

min ja voimakkaammin paikasta riippumattomiksi. Tärkeää on, että teknologia palvelee 

ihmisiä ja yhteisöjä, ei toisinpäin.

Keinoälyä voidaan hyödyntää vähentämään yksilön kokemaa maailman monimut-

kaisuutta, ja suurten tietomäärien käsittely voidaan siirtää roboteille. Samalla hallin-

nossa ja politiikassa suurten datamäärien hyödyntäminen sekä keinoälyn käyttäminen 

parhaiden ratkaisujen löytämiseksi voi tuottaa parempia ratkaisuja laajemmalle joukolle 

ihmisiä. Datan keräämisen avulla voidaan käsitellä laajojen ihmisjoukkojen kokemuksia 

ja tarpeita. Näin voidaan haastaa sosiaalisen median luomaa vääristynyttä kuvaa todelli-

suudesta ja taklata perinteisen median roolia yhteiskunnallisen todellisuuden heijasteli-

jana.

Ekologisen kestävyyden saavuttamisessa teknologia on tällä hetkellä avainase-

massa. Uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat paitsi päästövähennyksiä moninai-

sin eri tavoin, ne myös palvelevat yksilötasolla kestävämpiä elämäntapoja. Liikenteen, 

asumisen ja ruuantuotannon teknologiset innovaatiot tukevat tätä. Samoin yhteisölli-

nen tuotanto ja kulutus sekä virtuaalitodellisuuden tarjoamat mahdollisuudet voivat 

edistää kestäviä elämäntapoja.

Terveyden ja koulutuksen alueilla tapahtuu todennäköisesti suuria innovaatioita 

tulevaisuudessa. Robotisaatio, virtualisaatio ja instrumentointi tarjoavat hyviä työkaluja 

varhaiseen diagnostisointiin, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja ennustamiseen, itsehoi-

toon ja terveyden edistämiseen. Etäyhteydet parantavat terveydenhoidon kustannuste-

hokkuutta ja helppojen konsultointien tekemistä. 3D-printtaus, automaattinen tunnis-

taminen ja hermostolla ohjattavat eksoskeletonit tai proteesit tarjoavat apua sokeille tai 

vammautuneille. Automatisoitu liikenne voi merkittävästi madaltaa ambulanssien ja 

taksien kustannuksia. Vanhuksille voidaan tarjota parempaa hoitoa, jos rutiinitehtäviä, 

kuten siivousta ja ruuanlaittoa, hoitavat robotit. Ihmiset voivat keskittyä seuraan ja hoi-

vaan. Yhä useampia sairauksia pystytään parantamaan, ja geeniteknologialla pystytään 

ennustamaan ja estämään erilaisten sairauksien puhkeamista. 

Koulutuksessa tulevaisuuden teknologiolla on merkittävä rooli, mutta todennäköi-

sesti tämä edellyttää koulutusjärjestelmän uudistamista monella tavalla. Teknologia ei 

ole itseisarvo, vaan se, miten teknologiaa käytetään oppimiseen ja opetukseen. Teknolo-

giaa voidaan käyttää parempaan tiedonhakuun, globaaleiden verkko-oppimateriaalien 

käyttämiseen, simulaatioihin, kokeiluihin ja pelillistämiseen ja niin edelleen. Toisaalta 

nähtävissä on myös ihmisen ja inhimillisten kykyjen arvonnousu vastapainona teknolo-

gialle, jolloin koulutuksessa vastaavasti voidaan teknologiaan painottuvan opetuksen 

vastapainoksi opettaa vuorovaikutusta, empatiaa, luovuutta ja monikulttuurisessa 

ympäristössä toimimista, jotka ovat esimerkiksi Institute for the Futuren listaamia tule-

vaisuuden taitoja.
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Kirjassa Second Machine Age MIT:in tutkijat Erik Brynjolfsson ja Andrew McAfee 

esittelevät ratkaisuja siihen, miten teknologian kehityksen aiheuttamaa yhteiskunnal-

lista jännitettä voidaan ratkoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lyhyen aikavälin ratkaisuja teknologiseen murrokseen 

Hyvä koulutusjärjestelmä. Hyvä koulutusjärjestelmä yhdistää kaikkia maita, jotka pärjäävät hy-
vin taloudellisissa ja sosiaalisissa vertailuissa. Osaavat hyvin palkatut opettajat, hyvä perusopetus 
yhdistettynä luovuuteen, teknologian hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden, kuten avointen 
verkko-opetustyökalujen käyttöön, on peruspilari, jonka varaan myös tulevaisuutta voidaan raken-
taa. Osaavat, luovat ja hyvin koulutetut lapset ovat investointi, josta ei kannata tinkiä.

Luova yrittäjäkulttuuri. Yrittäjyys on paras tapa luoda työtä ja tekemistä yhteiskuntaan. Intohi-
moiset luovat yrittäjät ovat parhaita keksimään uusia töitä ja aloja. Innovaatiot syntyvät kuitenkin 
herkemmin uusissa yrityksissä, jotka eivät ole kaavoihinsa kangistuneita ja uskaltavat yhdistellä eri-
laisia palasia rohkeasti uusiksi palveluiksi ja tuotteiksi. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä Piilaakson kopioik-
si, mutta hallitukset, yritykset ja yksilöt voivat tehdä asioita, jotka mahdollistavat yrittäjyyttä parem-
min, kuten purkaa turhaa säätelyä tai luoda alustoja erilaisten kumppanuuksien synnylle.

Toimiva kohtaanto työvoiman ja tarpeiden välillä. Fiksujen ja tehokkaiden tietokantojen ja nii-
den ympärille kehitettyjen palvelujen innovoiminen voisi olla hyvä aihe kansalliselle innovaatio-
kilpailulle. Ihmisten taitojen laajempi ja parempi kartoitus ja niiden sovitus yritysten tarpeisiin on 
maaperä, jossa on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Laadukas perustutkimus. Innovaatioiden synnyn edellytys on laadukas perustutkimus, joka tar-
vitsee tuekseen hyvää rahoitusta. Interent, GPS, äänentunnistus, kosketusnäyttö ja monet muut 
laajalle levinneet innovaatiot ovat syntyneet perustutkimuksen pohjalta. Hyvä tapa tuottaa perus-
tutkimuksen pohjalta innovaatioita on järjestää esimerkiksi innovaatiokilpailuja. Esimerkiksi itseaja-
van auton teknologia juontaa juurensa DARPA:n (Defence Advanced Research Projects Agency) 
miljoonan dollarin innovaatiokilpailuun, jossa etsittiin ratkaisua auton itsenäiseen navigointiin.

Infrastruktuuriin satsaaminen. Digitaalisen teknologian vallankumouksessa ei voida unohtaa 
perusinfrastruktuurin merkitystä. Se, millaisia katuja, moottoriteitä, lentokenttiä, satamia ja liiken-
nesysteemejä maassa on, liittyy merkittävästi siihen, millaista osaamista ja bisnestä se houkuttelee. 

Maahanmuutto. Maahanmuutto hyödyttää paitsi maahanmuuttajaa itseään, myös taloutta, jo-
hon hän saapuu. Vaikka tulijoissa olisi vähemmän koulutettuja ihmisiä, ei esimerkiksi Kuubasta tai 
Venäjältä saapuneista immigranteista ole voitu vetää johtopäätöstä, että tulomaiden talous tai 
työllisyys olisi kärsinyt. Päinvastoin, 25 prosenttia Yhdysvaltojen nopeiten kasvavista yhtiöistä vuo-
sina 1990−2005 oli maahanmuuttajien perustamia. Maahanmuutto stimuloi taloutta, lisää työvoi-
man tarjontaa ja yritteliäisyyttä yhteiskunnan eri tasoilla. Tätä mahdollisuutta ei kannata hukata, ja 
siihen voi jopa satsata tarjoamalla esimerkiksi start-up-viisumeja, joiden avulla maahantulo yritys-
toimintaa perustaville voisi helpottua merkittävästi.

Fiksu verotus. Hyvin osuvat haittaverot esimerkiksi saastuttamiselle tai liikennepäästöille ratko-
vat aitoja ongelmia, tuovat rahaa kassaan ja kannustavat innovoimaan uusia vähemmän 
haitallisia tuotteita ja palveluja vanhojen tilalle. Myös yhä pienemmälle määrälle ihmisiä 
kasautuvien jätti-pääomien verotus kovemmalla kädellä olisi tarpeen tulevaisuudessa. 
Esimerkiksi presidentti Clin-ton korotti tuloveroja, ja silti USA:n talous kasvoi kovalla vauhdilla 
korotusten jälkeisinä vuosina.

Lähde: Brynjolfsson & McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies, 2014
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Pitkän aikavälin ratkaisuja teknologiseen murrokseen

Utopiat tai hidastaminen eivät ole ratkaisuja. Poliittinen teknologisen edistyksen hidastaminen 
on yhtä typerää kuin kirjojen polttaminen. Hidastamisen sijaan on keksittävä uusia tapoja tehdä 
työtä. Mikäli ihmisillä ei ole töitä eikä riittäviä palkkoja, ei ole myöskään kysyntää uusille digitaali-
sille tavaroille ja palveluille.

Perustulo. Perustulokeskustelulla on yllättävän pitkät juuret, esimerkiksi Martin Luther King Jr. pu-
hui sen puolesta jo vuonna 1967. Perustulolle löytyy kannattajia ekonomistipiireissä sekä oikealta 
että vasemmalta. Perustulo, jonka avulla jokaiselle ihmisille taataan perustoimeentulo, jota voi sen 
jälkeen kasvattaa haluamallaan tavalla, on ollut viime aikoina kiinnostuksen kohteena erityisesti 
johtuen digitalisaation aiheuttamasta työelämän murroksesta. 

Negatiivinen tulovero. Negatiivinen tulovero on verotuksen ja automaattisen tulotuen yhdistel-
mä. Tässä mallissa määritellään tietty kuukausittainen verotettavan tulon alaraja. Kaikista sen sum-
man alle jäävistä ansioista maksetaan ansioiden päälle tulotukea, eli negatiivista veroa. Kaikista 
summan ylittävistä tuloista maksetaan normaalia veroa.

Vertaistalous ja keinoäly. Ihmisillä riittää vielä pitkään tarjottavaa työelämälle, etenkin kehittä-
essään malleja, joissa ihminen ja tietokone liittoutuvat ja koneita käytetään nostamaan ihmisten 
tuotteliaisuutta, potentiaalia ja luovuutta uudelle tasolle. Kone ei voi tätä tehdä yksin. Myös jouk-
koistuksissa ja erilaisessa vertaistuotannossa ihmiselle on varattu tärkein rooli, teknologia toimii 
mahdollistajana. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Airbnb, Taskrabbit ja Uber. Joukkoistetut työ-
markkinat ovat olemassa jo esimerkiksi ohjelmoinnin, designin ja yleisten tehtävien tasolla. 

Lähde: Brynjolfsson & McAfee, 
The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 2014
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Trendi 2: Globaali arkinen 
ja jännitteinen keskinäisriippuvuus

G
lobaali keskinäisriippuvuus tiivistyy yhä entisestään. Vaikka maailmantalo-

uden kasvu on hidastunut viime vuosina, on globalisaatiossa kyse paljon 

laajemmista kehityskuluista ja riippuvuussuhteista kuin pelkästä vapaa-

kaupasta. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta taloudet ovat toisiinsa 

kietoutuneita kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien kautta. Samaan aikaan kan-

salliset intressit ovat nousseet voimakkaammin taas julkiseen keskusteluun, ja nationa-

listiset sekä protektionistiset voimat ovat nostaneet päätään. EU-kriittisyys on kasvanut 

ja oikeistopopulististen puolueiden suosio rakentaa osaltaan globalisaatiosta nousevien 

ilmiöiden torjumisen tematiikkaa. Myös uskon-

nollisissa ja kulttuurisissa liikkeissä on nähtävissä 

vastareaktioita globalisaatioon.

Samaan aikaan keskinäisriippuvuus on kui-

tenkin läpitunkevampaa, tiiviimpää ja arkisem-

paa kuin koskaan. Koko arkemme on sidoksissa 

muuhun maailmaan. Suomen talous ja työpaikat 

ovat tiiviisti sidoksissa siihen, mitä tuotteita Suo-

men rajojen ulkopuolelle viedään ja miten glo-

baalit toimitus-, valmistus- ja arvoketjut toimivat 

molempiin suuntiin. Lähi-idän epävakaus näkyy 

pieniä pohjoisia kyliä myöten ennennäkemättö-

mänä määränä turvapaikanhakijoita. Keski-

Euroopassa tehty terrori-isku ravistelee myös omaa turvallisuudentunnettamme. Uusien 

sosiaalisten medioiden, kuten Periscopen, kautta voi vierailla Uralin takana venäläisen 

kaveriporukan olohuonejuhlissa reaaliaikaisesti tai hypätä Riadin teinien arkiseen vitsai-

luun sosiaalisessa mediassa. Toisaalta informaation avulla luodaan epävakautta ja käy-

dään sotaa verkossa mielipideherruudesta. Ilmastonmuutos koskettaa jokaista ihmistä, 

eikä ilmiö tunne valtioiden rajoja.

Maapallo on pienempi ihmiselle kuin koskaan aiemmin. Tämä maailma on kuiten-

kin yhä entistä keskinäisriippuvaisempi ja monimutkaisempi, siten sen asettamiin haas-

teisiin ei voida vastata pelkästään vanhoilla keinoilla ja reaktiivisesti. Tarvitaan ymmär-

rystä siitä, mitkä haasteista ovat paikallisia, mitkä kansallisia ja mitkä globaaleja, miten 

eri tasot sekoittuvat keskenään ja millaisia työkaluja kullakin tasolla ja kompleksisessa 

ympäristössä voidaan löytää vastaamaan niihin.

Pienellä planeetalla suureksi kasvanut ihmislaji joutuu aivan uudella tavalla myös 

Suomessa toimimaan diversiteetin ja moninaisuuden kanssa. Vaikka tällä hetkellä 

Eurooppa virittelee rajojaan uudestaan, todellisuudessa rajoilla voi olla hyvin vähän 

merkitystä, mikäli konfliktit tai ilmastonmuutos eskaloituvat ikävällä tavalla. Ihmisen on 

sopeuduttava ensi kertaa historiassaan maapallon, ei kansallisvaltion rajoihin. 

Talouskasvun hidastu
misesta huolimatta 
taloudet ovat toisiinsa 
kietoutuneita kaupan, 
investointien ja 
finanssijärjestelmien 
kautta. 
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Geotalouden nousu

World Economic Forumin julkaisemassa raportissa pohditaan käsitettä “geo-economics”, 

joka liittyy globalisaation, maailmankaupan ja geopoliittisen voimapolitiikan yhteenni-

voutumiseen. Raportin mukaan geotaloudellinen kilpailu muokkaa globaalia taloutta ja 

siihen liittyviä toimintatapoja.

Suurimmat taistelut käydään suurvaltojen kesken 

niin, että talous ja geopolitiikka kietoutuvat toisiinsa 

tiiviisti. Näitä taisteluja on nähtävissä paitsi suurvalto-

jen kesken, myös kaikilla mantereilla. Venäjän ja län-

nen konflikti Ukrainan myötä, Aasiassa Kiinan ja sen 

naapurivaltioiden sapelinkalistelu leimaa myös kaup-

pasuhteita, Lähi-idässä ISISin nousu liittyy laajempaan 

konfliktiin, jossa osallisina ovat lähes kaikki alueen maat. Joka puolella maailmaa uudet 

voimat ja yhteisöt nousevat, ja tällä hetkellä enemmän sisäänpäin katsova Yhdysvallat 

etsii uutta rooliaan nykyisessä maailmantilanteessa.

Vaikka meneillään on myös useita verisiä väkivaltaisia konflikteja ja inhimillisiä tra-

gedioita, globaalit taistelut käydään pääasiassa talouden kentällä. Siksi geotalous onkin 

osuva termi tilanteelle, jossa World Economic Forumin mukaan “kielenä on kaupan-

käynti mutta logiikkana sota”. 

On toki huomioitava, että tämänkaltainen toimintatapa ei ole mitenkään uusi. Vuo-

den 1990 jälkeistä aikaa on kuitenkin viime vuosiin asti luonnehtinut voimakkaasti ajat-

telu moninapaisesta maailmasta. Tässä ajattelutavassa on ainakin julkisesti vallinnut 

poliittisen eliitin näkemys taloudellisten intressien nousemisesta voimapolitiikkaa suitsi-

vaksi tekijäksi.

Geotalous onkin sekä globalisaation antiteesi että suurin voitto. Se on osoittanut, 

mikä suuri voima keskinäisriippuvuudella on liittyen yhteisiin etuihin. Uhka joutua ulos-

suljetuksi yhteisöstä hillitsee aidosti myös konflikteja. Toisaalta nähtävillä on trendi, jossa 

reaalipoliittinen vallankäyttö nähdään yhtä tärkeänä kuin taloudellinen menestys. Tämä 

näkyy suurvaltapolitiikan paluuna sekä voimistuvana kansallismielisyytenä sisäpoliitti-

sissa keskusteluissa. Kuitenkin taloudellinen sotimisen logiikka syö pohjaa globalisaation 

positiivisilta puolilta. Voittajia tällaisessa toimintaympäristössä näyttävät olevan ne, jotka 

pystyvät itse ohjaamaan omaa kohtaloaan. World Economic Forumin mukaan näitä ovat 

Yhdysvallat, Kiina ja EU. EU:lla on kuitenkin sisäisesti tällä hetkellä suuria haasteita. Se, 

miten niitä kyetään ratkaisemaan, on aivan Euroopan tulevaisuuden suunnan ytimessä.

Suuria haasteita kohtaavat puolestaan erityisesti kansainväliset instituutiot, joiden 

yli geotalouden ajalla kävellään helposti. Globaalin johtajuuden ja globaalien normien 

ja standardien puute on rapauttanut moninapaisen maailman toimintalogiikkaa ja mah-

dollisuuksia, ja siksi erityisesti kansainvälisten instituutioiden tulevaisuus on huolestut-

tava. Suomi on historiassaan voimakkaasti hyötynyt multilateralismista ja vahvoista kan-

sainvälisistä instituutiosta. Kiinnostavaa on nähdä, voiko globaali sopiminen koskien 

ilmastonmuutosta ja resurssien niukkuutta muodostaa vastavoiman geotalouden kan-

sainvälisiä instituutioita haastavalle kehitykselle.

”Kielenä on 
kaupankäynti 
mutta logiikkana 
sota.”
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Näkökulmia trendiin eri puolilta maailmaa

Geotalouden trendiin liittyy lukuisia näkökulmia tapahtumista ympäri maailmaa. Tee-

man olennaisesti liittyviä ilmiöitä ovat uudenlaiset liittoumat ja vapaakauppa-alueet, 

jotka parhaillaan syntyvät eri puolilla maailmaa, EU:n tulevaisuus, Lähi-idän tilanteen 

kehittyminen ja siitä juontuvat epävarmuustekijät sekä ilmastonmuutos. 

Mannerlaatat liikkuvat uusien allianssien ja toimijoiden tahtiin
Tällä hetkellä ympäri maailmaa luodaan uudenlaisia blokkeja, kumppanuuksia ja vapaa-

kauppa-alueita, jotka muuttavat totuttuja valtasuhteita. Kiina ja Venäjä ovat jo useam-

man vuoden haastaneet lännen johtoasemaa globaalissa politiikassa ja taloudessa, ja 

maat ovat johdonmukaisesti kehittäneet omia suhteitaan. Kiina työntää eteenpäin 

Regional Comprehensive Economic Partnership -sopimusta vastineeksi USA:n johtamaa 

Trans Pacific Partnership -sopimusta vastaan. Useat Aasian maat ovat Kiinan ja Yhdysval-

tojen välissä ja yrittävät sovitella toimiaan suurvaltojen intresseihin usein monimutkai-

silla järjestelyillä miellyttääkseen molempia. 

Kiina on tehnyt merkittävän kaupallisen ja ulkopoliittisen avauksen, uuden Silkkitien 

talousvyöhykkeen perustamisen, jonka on tarkoitus siirtää Kiinan taloudellista sekä strate-

gista painopistettä kohti länttä ja Eurooppaa. Aloite kulkee myös otsikolla ”One Belt – One 

Road”. Siinä – niin mielikuvissa kuin maantieteellisesti – historiallisen silkkitien jalanjäljillä 

rakennetaan Keski-Aasian halki logistinen yhteys Euroopan, lännen ja Kiinan välille. Silkki-

tie-aloite mahdollistaa uuden turvallisemman reitin kii-

nalaisille tuotteille yhdelle sen tärkeimmistä globaaleista 

kauppa-alueista, Eurooppaan. Uusi Silkkitie pitää sisäl-

lään valtavat taloudelliset intressit, rauta- ja tieverkostot, 

öljy- ja kaasuputket sekä logistiset järjestelmät koskien 

60 valtiota, 70 prosenttia maailman väestöstä ja lähes 75 

prosenttia maailman energiaresursseista. 

Maareitin rinnalla suunnitellaan merellistä Silkki-

tietä, jonka on tarkoitus yhdistää maat ja valtameret 

Etelä-Kiinan mereltä Kaakkois-Aasiaan, Intiaan ja Afrik-

kaan. Poliittisesti lähteen kurottavan Silkkitien keskeinen 

merkitys on Kiinan talouden ja vaikutusvallan vahvista-

minen ja kasvun vakauttaminen. Silkkitie-avauksen yhte-

ydessä perustettiin Kiinan aloitteessa AIIB – Asian Infra-

structure Investment Bank, johon liittyi 56 maata, myös 

Suomi. Sisäpoliittisesti Kiina hakee Silkkitiellä oman epä-

tasaisesti jakaantuneen talouden vakauttamista suurten rannikkokaupunkien ja lännen 

sisämaan kesken.

Venäjän pyrkimykset luoda Euraasian unionia on ottanut takapakkia konfliktista 

Ukrainan kanssa, jota Venäjä kaavaili voimakkaasti alueeseen mukaan. Unioni etenee 

silti Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Armenian voimin, jotka tukevat Moskovan geotalou-

dellista strategiaa. Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten Moskova ja Peking onnistu-

vat toteuttamaan rinnakkaisia integraatioprojektejaan, ja kuinka niiden väliin jäävät 

maat valitsevat strategiansa. 

Tällä hetkellä 
ympäri maailmaa 
luodaan uuden
laisia blokkeja, 
kumppanuuksia ja 
vapaakauppa
alueita, jotka 
muuttavat totut
tuja valtasuhteita. 
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Latinalaisessa Amerikassa Brasilia ja Argentiina ovat olleet Mercosurin vahvoja 

pelaajia, nyt ne haastetaan Meksikon, Kolumbian, Chilen ja Perun toimesta, jotka viritte-

levät vaihtoehtoa Mercosurille Pacific Alliancen kautta.

Viime vuosina voimistunut geotalous on haastanut voimakkaasti toisen maailman-

sodan jälkeen syntyneen maailmanjärjestyksen. Haasteena on, että kansainväliset järjes-

töt jäävät helposti uusien allianssien jalkoihin ja ne ohitetaan helposti. Kansainvälisten 

järjestöjen mandaatit ovat globaaleja, mutta niiden resurssit ja mahdollisuudet ratkoa 

niille asetettuja haasteita ovat rajalliset. Esimerkkejä näistä instituutioista ovat YK ja 

WTO. Niiden vaikeudet ovat suuri riski, ja niiden vakava rapautuminen horjuttaisi vaka-

vasti kansainvälistä yhteisöä. Tarve globaaleille toimijoille ja instituutioille on kuitenkin 

päinvastoin kasvanut. Aika ei ole ajanut näiden instituutioiden ohi siinä mielessä lain-

kaan, toimintatavat sen sijaan kaipaavat päivittämistä.

YK etsii suuntaansa

Seitsemänkymppinen YK on yhä suurempien haasteiden edessä. Monet sen käytännöistä on luo-
tu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan toisen maailmansodan voittajamaiden järjestöksi. YK:n 
saavutuksia ei voi väheksyä, ja sen tärkeys korostuu turbulenttina aikana. Siksi kysymykset YK:n uu-
distumiskyvystä ovat tällä hetkellä polttavan tärkeitä. Haasteita, joihin YK:n on lähitulevaisuudessa 
vastattava, ovat vallanjako ja nousevien valtioiden asema, sopeutuminen kansallisvaltioiden ylä-
puolelle syntyneisiin uusiin rakenteisiin sekä YK:n suhde kansalaisyhteiskuntaan.

Vallanjako liittyy toisen maailmansodan häviäjävaltioiden Saksan ja Japanin asemaan, jotka edel-
leen käyttävät kokoonsa nähden pienempää vaikutusvaltaa. Toisaalta uudet tulokkaat, kuten Intia, 
Brasilia ja Etelä-Afrikka, haastavat ärhäkästi YK:n nykyistä järjestystä. Nousevien valtioiden roolin 
epäselvyys nousee esille kaikkialle, ja niin sanottu kehitysmaaryhmä G77 on muuttunut yhä eri-
seuraisemmaksi viime vuosina. Vähiten kehittyneiden maiden intressit osuvat usein paremmin 
yhteen valveutuneen pohjoisen kuin omia etujaan ajavien nousevien maiden kanssa. Kiperin on-
gelma on turvallisuusneuvoston vallanjako, esimerkiksi Afrikalla ja Latinalaisella Amerikalla ei ole 
pysyvän jäsenen paikkaa. Haaste on kuitenkin suurempi kuin legitimiteetti tai edustavuus-kysy-
mys, sillä turvallisuusneuvoston on toimillaan pystyttävä varmistamaan kansainvälinen turvalli-
suus. Jos ja kun se ei kykene tätä tekemään, sen legitimiteetti rapautuu. 

Toinen haaste, sopeutuminen kansallisvaltioiden yläpuolelle syntyneisiin uusiin liittoumiin ja alu-
eellisiin integraatioprojekteihin, aiheuttaa myös järjestölle harmaita hiuksia. Miten EU, Afrikan unio-
ni, Arabiliitto, Caricom tai Ecowas ovat edustettuina YK:ssa, kun ne käytännössä muotoilevat ja 
toimeenpanevat YK:n päätöksiä? Samalla on muistettava, että usein nämä kansainväliset järjestöt 
kuitenkin tukevat YK:n työtä, kuten EU:n toiminta pakolaiskriisissä, Arabiliiton toiminta Syyrian ti-
lanteessa tai Afrikan unionin rooli Etelä-Sudanissa. Formaalin roolin määrittäminen näille on YK:lle 
kuitenkin vaikeaa.

Kolmanneksi YK joutuu väistämättä pohtimaan suhdettaan kansalaisyhteiskuntaan ja yksityiseen 
sektoriin. YK on vahvasti valtioiden välinen järjestö, jossa ei-valtiollisten toimijoiden on vaikeaa löy-
tyä toimintakanavaa. Samalla, kun kansalaisjärjestöjen asemaa on pyritty pönkittämään kestävän 
kehityksen neuvotteluissa, on järjestöjen rekisteröitymiskäytäntö politisoitunut. Taustalla on ryh-
mä maita, jotka suhtautuvat kansalaisyhteiskuntaan epäilevästi ja pitävät sitä länsimaisena juone-
na. Toisaalta YK:n heikko esitys yksityisen sektorin mobilisoinnissa uhkaa järjestön yhtä ydintehtä-
vää, eli kestävän kehityksen tukemista. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua, jos 
YK ei kykene toimimaan paremmin myös yksityisen sektorin kanssa. 

Lähde: Janne Taalas, Ulkopolitiikka 3/2015
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Mikä on EU:n tulevaisuus? 
Suomen kannalta yksi ehdottomista ydinkysymyksistä on se, mihin suuntaan Euroopan 

unioni lähitulevaisuudessa ja pitkällä aikavälillä kehittyy. EU on ollut harvinainen menes-

tystarina. Sodan runteleman mantereen vuosikymmeniä kestänyt integraatio on tehnyt 

Euroopasta yhden maailman vakaimmista paikoista, jossa tavarat, palvelut, ihmiset ja pää-

omat ovat voineet liikkua vapaasti. EU on rakenteeltaan ainutlaatuinen, se on enemmän 

kuin kansainvälinen järjestö, mutta vähemmän kuin liittovaltio. Pitkälle 2000-luvulle raken-

nelma toimi ja tuotti sitä, mitä Eurooppa tuntui tarvitsevan: rauhaa, vaurautta ja vakautta. 

Unionin viime vuosia ovat kuitenkin leimanneet kasvavat haasteet. Euroalue on 

natissut liitoksissaan, kun vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ajoi koko unionin taloudel-

lisiin vaikeuksiin. Euroalueen kokonaistuotanto on edelleen selvästi pienempi kuin 

ennen kriisiä. Työttömyys on ennätyksellisen korkea, julkiset taloudet ovat pahoin alijää-

mäisiä, ja valtioiden velkaantuneisuus on kasvanut merkittävästi. Viisi jäsenvaltiota on 

joutunut turvautumaan muiden apuun selvitäkseen menoistaan ja Kreikka on joutunut 

velkajärjestelyyn. Hallitus toisensa jälkeen on kaatunut tai menettänyt mandaattinsa 

vaaleissa, erityisesti kriisimaissa luottamus poliittisiin 

instituutioihin on romahtanut ja erilaiset populistiset 

ja nationalistiset liikkeet ovat voimistuneet. 

Euroalueen poliittiset hallintamekanismit ovat 

olleet heikkoja, ja päätöksiä on tehty vasta markkina-

paineen edessä, ei proaktiivisesti etukäteen. Talous- ja 

rahaliiton luonne on todettu ongelmalliseksi, kun 

rahapolitiikka on keskitettyä mutta talouspolitiikka 

hajautettua eikä asiantilan muuttamiselle ole löytynyt 

poliittista kannatusta. Se, että rahaliiton perusteet 

saatettaisiin kuntoon, tarkoittaisi esimerkiksi Ulkopo-

liittisen instituutin ja Etlan Kuinka tiivis liitto?-skenaa-

rioiden mukaan sitä, että euroalueen talouden raken-

teiden tulisi olla lähempänä toisiaan, työvoiman ja 

pääomien tulisi liikkua joustavasti, palkanmuodostuk-

sen tulisi olla joustavaa alueen eri osissa ja maiden 

julkisten sektorien välillä tapahtuu tasausta. 

Samaan aikaan Lähi-idän epävakaus on saanut aikaan valtavan paineen väestön 

liikkumisen osalta. Jäsenmaat ovat olleet jakautuneita vastaamisessaan pakolaiskriisiin 

ja tulijoiden paljouteen. Jakolinjat läntisten ja itäisten jäsenmaiden välillä ovat olleet 

syviä sen suhteen, miten tilanteeseen tulisi vastata. EU:n vapaan sisäisen liikkuvuuden 

taannut Schengen on ensimmäistä kertaa vakavasti kyseenalaistettu, kun rajatarkastuk-

sia on otettu käyttöön ja aitoja ryhdytty rakentamaan ihmisten liikkumisen estämiseksi. 

Kriisi on ruokkinut myös oikeistopopulismia sekä äärioikeistoa Euroopassa. Äärioikeiston 

merkittävä kasvaminen aiheuttaisi Euroopalle koko sen tämänhetkisen aattellisen 

perustan horjumisen ja uhan.

Lisäksi akuutteja haasteita unionille tuovat suhteet Venäjään Ukrainan sodan 

jälkeen, terrorismin pelko sekä lähestyvä Iso-Britannian kansanäänestys EU-

jäsenyydestä, joka on määrä pitää vuoden 2017 loppuun mennessä. Iso-Britannian ero 

aiheuttaisi mittavaa vahinkoa EU:n yhtenäisyydelle ja saattaisi johtaa myös vaikeisiin 

tilanteisiin, kun Skot-lanti, Katalonia ja muut alueelliset itsenäisyyspyrkimykset 

saattaisivat eskaloitua.

EU on tilanteessa, 
jossa sen suurim
mat haasteet 
tulevat sisältäpäin 
samaan aikaan, 
kun ulkoisesti 
EU:n kaltaiselle 
toimijalle on 
valtava tarve. 
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Ongelmia siis riittää ja niiden mittakaava on valtava. EU on tilanteessa, jossa sen 

suurimmat haasteet tulevat sisältäpäin samaan aikaan, kun ulkoisesti EU:n kaltaiselle 

toimijalle on valtava tarve. Kyse on myös tiivistyvän maailman asettamista haasteista ja 

mahdollisuuksista, jotka eivät noudattele valtioiden rajoja, kuten ilmastonmuutos, vah-

vasti keskinäisriippuvainen toimintaympäristö, nopeasti liikkuva informaatio, terrorismi 

ja rikollisuus sekä globaali kauppa. Samaan aikaan esimerkiksi Aasiasta käsin rakenne-

taan maailman suurinta vapaakauppa-aluetta RECP:ia, Kiina rakentaa uutta silkkitietään 

ja Venäjä edistää valtapyrkimyksiään Euraasian unionin kautta yhtenä keinonaan. Maail-

manpolitiikkaa dominoivat suuret toimijat, strategiset kumppanuudet ja allianssit sekä 

samaan aikaan epävarma, vaikeasti navigoitava toimintaympäristö, jossa äkkinäiset 

yllättävät tapahtumat voivat nopeasti muuttaa toimintaympäristöä.

Tällaisessa maailmassa Suomen kannalta on olennaista se, missä ja kenen kanssa toi-

mitaan. Suomea irrallaan globaalista toimintaympäristöstä ei ole koskaan ollutkaan. Vien-

nistä riippuvainen talous, globaalit arvoverkostot, globaali viestintäteknologia ja kansain-

välinen yhteistyö ovat olleet Suomen menestystekijöitä etenkin viimeisen kolmenkymme-

nen vuoden aikana. Kansallisvaltion on yhä vaikeampaa toimia yksin keskinäisriippuvai-

sessa toimintaympäristössä. Paikallinen, kansallinen ja globaali toimintaympäristö vaativat 

kaikki omanlaisiaan poliittisia mekanismeja voidakseen vastata niitä koskeviin haasteisiin. 

EU:n kehittyminen on siten Suomen kannalta yksi tärkeimpiä tulevaisuuden kysymyksiä. 

EU:n onnistuminen tai epäonnistuminen ovat suoraan yhteydessä myös Suomen paik-

kaan maailmassa.

Suomi on ollut globalisaation voittaja 

Suomen kannalta globalisaation tulevaisuudennäkymät ovat erityisen kiinnostavia. Esimerkik-
si saksalaisen Bertelsmann-säätiön tekemän raportin mukaan Suomi on maailman mittakaavassa 
globalisaatiosta kaikkein eniten hyötynyt maa. Raportissa arvioitiin ajanjaksoa vuosina 1990–2011. 
Mennyttä ajanjaksoa mitattiin erilaisilla globalisaation indikaattoreilla, kuten tavaroiden ja palve-
lujen viennin määrällä bruttokansantuotteesta, investoinneilla maihin ja niistä ulos sekä erilaisten 
transaktioiden volyymeilla liittyen kunkin maan yhteyteen muuhun maailmaan. Toisaalta mitattiin 
myös erilaisia esteitä sellaisten tavaroiden, palveluiden ja pääomien liikkumiselle, jotka rajoittavat 
maan globalisaation astetta. Sosiaalisissa ja poliittisissa indikaattoreissa mitattiin henkilökohtais-
ten kontaktien, informaatiovirtojen ja kulttuurisen saavutettavuuden määrää sekä maan kansain-
välisten sopimusten, diplomaattisten edustajistojen määrää sekä osallistumista kansainvälisiin so-
pimuksiin ja organisaatioihin. Nämä muuttujat on raportissa indeksoitu, ja niitä operationalisoidaan 
kunkin maan tuloja asukasta kohden kuvaavien lukujen läpi sekä otetaan huomioon myös erilaisia 
taustatekijöitä, jotta globalisaation vaikutuksia kunkin maan taloudelliseen suoriutumiseen ei ali- 
tai yliarvioitaisi. 

Globalisaatiosta eniten hyötyneet määritellään tulotason kasvun ja globalisaatioindeksin mukaan. 
Raportissa eritellään pitkästi analyysin erilaisia vaiheita ja muuttujia, mutta absoluuttisen tulota-
son kasvulla asukasta kohden verrattuna globalisaation määrää indikoiviin määreisiin Suomi on 
raportissa suurin globalisaation hyötyjä, jonka perässä tulevat esimerkiksi Tanska, Japani ja Sveitsi. 
Absoluuttinen tulotason nousu on suomalaisilla ollut vuosina 1990–2011 peräti 1500 euroa 
henkeä kohden yhdistettynä globalisaation indikaattoreihin. Raportissa toki todetaan suomalaisen 
tekno-logia- ja telekommunikaatioalan vaikutus hyvään sijoitukseen, mutta olennaista sen 
onnistumisen kannalta on ollut laajasti rakennetut yhteydet muuhun maailmaan huolimatta 
aiemmasta hanka-lasta tilanteesta historiallisesti idän ja lännen välissä. Raportissa kuitenkin 
arvioidaan, että Suomi ja muut pohjoismaat ovat tulevaisuudessakin hyviä investointikohteita, 
joskin raportti muistuttaa että niiden pitkälle kehittyneisyyden vuoksi niiden dynamiikkaa on 
huomattavasti vähemmän kehitty-neitä maita vähäisempää.

Lähde: Bertelsmann Globalization Report 2014: Who Benefits From Globalization, 2014
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Lähi-idän epävakaus ja siitä kumpuavat ongelmat heijastuvat koko maailmaan
Globaalia jännitettä katalysoi entisestään Lähi-idän pitkäjänteisesti epävakaaksi luisunut 

tilanne. Ääri-islamilainen terrorismi sekä huoli ISISin saamasta jalansijasta Lähi-idässä yli 

rajojen eivät kosketa yksin Eurooppaa vaan koko maailmaa. Yksin marraskuussa 2015 

lähes 250 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui terrori-iskuissa Malissa, Nigeriassa, Rans-

kassa ja Libanonissa. ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab ja Al-Qaida ovat yli kymmenen 

vuotta kylväneet väkivaltaa ympäri maailmaa. 

Eurooppa ja Yhdysvallat ovat saaneet iskuista osansa, mutta on tärkeää huomata, 

että ongelma on globaali. Egypti, Afganistan, Gaza, Indonesia, Belgia, Espanja, Jordania, 

Turkki, Kenia, Mali, Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat ovat esimerkiksi tällä listalla. Globaalin 

terrorismin indeksi arvioi vuonna 2014 suurimmiksi terrorismin riskin maiksi Irakin, Afga-

nistanin, Pakistanin, Nigerian ja Syyrian. Terroris-

min uhreista 97 prosenttia on muslimeja. Silti 

koko Lähi-idän tilanne, ääri-islamista kumpuava 

terrorismi ja ISISin toiminnasta aiheutuva epä-

vakaus nousevat tällä hetkellä korkeaksi riskiksi 

Euroopan turvallisuuspoliittisella agendalla ja 

vaikuttaa siihen.

ISISin levittämä väkivalta sekä levittäytymi-

nen yli valtionrajojen on tällä hetkellä Euroo-

palle terrorismin lisäksi erittäin näkyvä huoli 

ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Lähi-idän osalta. Vaikka ISIS on kuluneen vuoden aikana 

heikentynyt valtaamillaan maa-alueilla, eikä ole onnistunut valtaamaan uusia merkittä-

viä alueita, saattaa tämä johtaa kasvaviin iskuihin sen alueen ulkopuolella. Kompensoi-

dakseen strategisia tappioitaan kalifaatiksi julistamallaan alueella se saattaa hakea näyt-

tävyyttä ja vetovoimaa enenevissä määrin muualla tapahtuvilla näyttävillä terrori-

iskuilla, joilla pyritään demonstroimaan voimaan alueellisen heikkenemisen uhatessa. 

Erityisen huolestuttavaa Euroopan kannalta ovat ISISin lisääntyneet yritykset inspiroida 

kannattajiaan tekemään iskuja Euroopassa. Yksinäisten susien iskuja on vaikeaa enna-

koida, ja tämäntyyppiset iskut ovat huolestuttavasti yleistyneet viime vuosina. ISIS onkin 

terroristijärjestö, joka toimii uudella tavalla, alueellisesti keskitetyllä organisaatiolla ja 

hajautetusti itseorganisoituvan verkoston tuella.

ISISin tuhoaminen ei myöskään vielä ratkaise ongelman ydinsyitä, jotka ovat hen-

keäsalpaavan laajat ja monisäikeiset. Ne liittyvät niin aiempiin arabisosialististen tasaval-

tojen valtatyhjiöön diktaattorien kukistuttua, kansalaisyhteiskunnan ja opposition ja 

poliittisten vaihtoehtojen puuttumiseen niiden ollessa vainottuina diktatuureissa, sun-

nien ja shiiojen ääripäiden ulossulkevaan näkemykseen uskonnollisen tulkinnan oikeel-

lisuudesta ja kilpailuun vallasta alueella. Kamppailuun on nyt myös liittynyt voimakas 

sektaalisuus, eli vihanlietsonta eri ryhmien välillä. Alueen luonnonvarat, niiden kontrolli 

ja suurvaltapoliittiset intressit ovat osa vyyhtiä. Oman osansa alueen problematiikkaan 

tuo myös se, että se sijaitsee alueella, jossa ilmastonmuutoksen kuristavat vaikutukset 

näkyvät jo. Lähi-idän tilanne on niin monimutkainen, että mahdotonta tulkita tai rat-

kaista yksinkertaisten kehysten kautta.

Pessimistinen skenaario on, että sota alueella on vasta alkamassa, sillä jännitteet 

ovat hyvin moninaisia. Valtatyhjiöitä täyttämään on tulossa sitä mukaa useita ryhmiä, 

kun tyhjiöt syntyvät yhden toimijan väistyessä. Lähi-idässä on pahimmillaan käynnissä 

Alueen luonnonvarat, 
niiden kontrolli ja 
suurvaltapoliittiset 
intressit ovat osa 
vyyhtiä. 
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ylikiehuminen, joka voi johtaa pitkään alueelliseen sotaan ja konflikteihin sekä ulkomaa-

ilmaan heijastuvaan terrorismiin. Esimerkiksi Al-Qaidan juuret kylvettiin 80-luvun 

sodassa Afganistanissa, jonne virtasi islamilaisia taistelijoita kaikkialta maailmassa. Liik-

keen voima näkyi vasta 1990−2000-luvuilla. ISIS ja Syyrian konflikti ovat siten todennä-

köisesti synnyttämässä kehityksen, jonka kesto ja jäljet näkyvät Euroopassa ja kaikkialla 

muuallakin maailmassa vielä tulevina vuosikymmeninä. Näyttää myös siltä, että nykyi-

sen kaltainen valtiojärjestys on vakavasti haastettuna Lähi-idässä. Tämän haastamisen 

onnistuessa seurausten merkitystä ei voi aliarvioida.

Ilmastonmuutos on globaalin toimintaympäristön yllätysmuuttuja
Ilmastonmuutos tuo oman ulottuvuutensa globaaliin keskinäisriippuvaiseen toimin-

taympäristöön, ja sen laukaisemat ilmiöt voivat nopeastikin muuttaa tulevaisuudessa 

globaalin politiikan suuntaa ja ilmiötä. Toistaiseksi ilmastonmuutos on kuitenkin taus-

talla häilyvä turvallisuusuhkien muuttuja, jonka roolia globaalissa toimintaympäristössä 

ei voi arvata – eikä sitä tulisi aliarvioida.

Yhdysvaltalainen kovaan turvallisuuteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin eri-

koistunut Center for Climate and Security julkaisi vuonna 2015 listan ilmastonmuutok-

seen ja turvallisuuteen riskeistä. Uhat eivät niinkään synny suoraan ilmastonmuutok-

sesta itsestään vaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa olemassa oleviin turvallisuus-

olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen voidaan arvioida aiheuttavan sekä suoria että epä-

suoria uhkia. 

Suoria uhkia ovat kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät uhat, kuten merenpinnan 

nousu tai äärimmäiset sääolosuhteet, jotka voivat vahingoittaa maan energia-, finanssi- 

tai ruokahuollon resursseja. Joissakin tapauksissa ilmastonmuutos uhkaa kokonaisia 

pieniä saarivaltioita. Epäsuorat uhat liittyvät kriittisiin resursseihin, jotka ovat kunkin 

maan turvallisuuden kannalta elintärkeitä. Näitä resursseja ovat vesi, ruoka ja energia, 

joiden puute tai joihin kohdistuvat sokit voivat aiheuttaa huomattavia riskejä turvalli-

suudelle ja johtaa poliittiseen levottomuuteen tai massamuotoiseen maastamuuttoon. 

Nämä tekijät puolestaan liittyvät usein kiinteästi valtioiden heikkenemiseen, sisäisiin 

konflikteihin ja valtioiden romahtamiseen.

Sotien syttymisen suhteen Center for Climate and Securityn raportti on kaksijakoi-

nen. Ilmastonmuutos tuskin yksin sytyttää suoria sotia, mutta ilmastonmuutoksen vai-

kutukset voivat kasvattaa konfliktien todennäköisyyttä, ja tätä on ollut jo nähtävissä. Esi-

merkiksi Syyrian kriisin taustalla voidaan nähdä pitkään jatkuneen kuivuuden aiheut-

tama massamuutto kaupunkeihin, poliittinen levottomuus ja tyytymättömyys hallinnon 

kykyyn vastata tilanteeseen sekä pitkällinen maan ja veden väärinkäyttö ja huono hal-

linto niukkenevien resurssien edessä. Aihetta tutkinut ryhmä kuitenkin painottaa, että 

syy ei yleensä ole suora, vaan liittyy taustalla vaikuttaviin stressitekijöihin energian, 

veden ja ruuan riittävyyden suhteen, kuten juuri Syyriassa on nähtävissä.

Usein kaikkein herkimpiä ilmastonmuutokselle ovat maapallon eteläpuolisen osan 

maat, jotka ovat jo muutenkin vaikeammassa asemassa kuin pohjoisen pallonpuoliskon 

maat ja siksi alttiita ilmastonmuutoksen negatiivisille vaikutuksille ja siitä syntyville kon-

flikteille. Poliittinen ja demografinen todellisuus yhdistettynä ilmastonmuutokseen, 

ruoan ja veden epävarmaan riittävyyteen antavat ymmärtää, että Lähi-itä, Afrikka ja osa 
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Keski-Aasiaa tulevat olemaan kaikkein suurimmin alttiina ilmastonmuutoksesta aiheutu-

ville turvallisuusriskeille. Myös Tyynenmeren rannikkoalueiden valtavat väestömäärät 

ovat alttiina ilmiöille. Pohjoisessa turvallisuutta heiluttaa ilmastonmuutoksen vaikutus 

sulavaan arktiseen alueeseen, joka vaikuttaa alueen geopoliittiseen dynamiikkaan. Eten-

kin Venäjän huonontuneet suhteet naapurimaihin voivat aiheuttaa konflikteja myös 

Arktisella alueella, joka on tähän asti ollut varsin vakaa.

Osa ilmastonmuutokseen liittyvän kriisitietoi-

suuden herättämisen vaikeutta on ollut varmasti 

siihen liittyvä näkymättömyys toistaiseksi ihmis-

ten elämässä, vaikka tieteellinen todistusaineisto 

on jo pitkään ennustanut kehityksen suunnan. 

Euroopassa puhjennut pakolaiskriisi saattaa 

omalta osaltaan toimia ihmisten herättäjänä. 

Mikäli ilmastonmuutos etenee nykyistä vauhtia, 

voi suuria osia maapallosta muuttua elinkelvotto-

maksi. Tässä tapauksessa maiden rajoilla on 

todennäköisesti hyvin vähän väliä. On kuitenkin 

vaikea arvioida tarkkoja lukuja. On selvää, että 

mikäli suurilla alueilla kuumuus tai olot muuten 

käyvät sietämättömiksi, ihmiset lähtevät.

Ilmastonmuutoksen “mustia joutsenia” voivat olla paitsi yhtäkkiset kriisien eskaloi-

tumiset ruuan, veden ja energian vuoksi, myös suurten merivirtojen muutokset, meren-

pinnan ennustettua nopeampi nousu, jäätikön sulamisen aiheuttamat yllätykset tai 

sokit suuriin ruoantuotannon alueilla. Nämä ovat joitakin mahdollisia yllättäviä tapahtu-

mia, joilla voi olla suuret vaikutukset. 

Toimintaympäristö vaatii sekä kunnianhimoisia tavoitteita että 
ketteriä toimintatapoja

Toimintaympäristö on muuttunut yhä utuisemmaksi ja vaikeammaksi navigoida, 

samalla maailma on pienentynyt. Toisella puolella maailmaa tapahtuva ydinonnetto-

muus, terroriteko, luonnonkatastrofi tai levottomuus ulottaa vaikutuksensa helposti toi-

sella puolella maailmaa elävien arkeen. Ajatus yksinkertaisesta maailmasta, jonka kuvit-

telimme olleen olemassa aiemmin, on houkutteleva, mutta epärealistinen. Nopea tek-

nologinen kehitys, ilmastonmuutos ja globaalista kaupasta riippuvainen talous ovat 

kaikki ulottuvuuksia, joiden suhteen tarvitaan uusia ajattelumalleja ja toimintakykyä.

Vaikka elämme epävarmoja aikoja, jolloin ennustaminen on vaikeaa, on tärkeää 

huomata, että esimerkiksi YK:n vuosituhattavoitteiden kautta on pystytty merkittävästi 

vähentämään köyhyyttä ja parantamaan ihmisten elinoloja globaalisti. Vuonna 1987 laa-

dittu ja kaikissa maailman maissa ratifioitu Montrealin pöytäkirja puolestaan rajoittaa 

otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, kauppaa ja käyttöä. Montrealin pöytä-

kirja on esimerkki toimivasta, maailmanlaajuisesta yhteistyöstä: pöytäkirjan allekirjoituk-

Lähiitä, Afrikka ja 
osa KeskiAasiaa 
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kaikkein suurimmin 
alttiina ilmaston
muutoksesta aiheu
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sen jälkeen otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöistä on leikattu 98 prosenttia ja 

otsonikadon laajeneminen on onnistuttu pysäyttämään. On merkkejä siitä, että otso-

nikerros toipuu hitaasti. 

Molemmat esimerkit ovat tärkeitä osoituksia siitä, että maailman vaikeita ongelmia 

pystytään myös ratkomaan globaalien sitoumusten ja ponnistusten kautta. Tavoitteiden 

kunnianhimoinen asettaminen ja samaan aikaan ketterien toimintatapojen omaksumi-

nen ovat asioita, joita tarvitaan. 

Äärimmäisen tehokkuuden ja toimintojen keskittämisen sijaan yhteiskunta pitää 

rakentaa niin, että sen osat voivat toimia myös itsenäisesti, jos yksi osa kaatuu. Tulevaan 

varautuminen on entistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on järkevää ennakoida: etukä-

teen kartoittaa erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä. Resilientti jous-

taa, muttei katkea. 

Kaupungit ovat tulevaisuuden kannalta merkittävässä roolissa
Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kau-

pungeissa. Afrikka ja Aasia kaupungistuvat nopeiten, ja se, miten näitä kaupunkeja raken-

netaan, vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuteen. Tulevaisuuden megakapungit (yli 10 mil-

joonaa asukasta) rakentuvat Aasiaan ja Afrikkaan. Kaupungit jakautuvat vanhoihin suur-

kaupunkeihin, joissa on ikääntyvä väestö, ja väestöltään nuoriin kasvaviin kaupunkeihin.

Mikäli maapallon eteläpuolisiin maihin kasvavista megakaupungeista ei tehdä 

aidosti fiksuja, vihreitä ja sosiaalisesti kestäviä, voi edessä olla tilanne, jossa 2 miljardia 

ihmistä asuu slummeissa. Kaupungit voivat kompleksisessa maailmassa olla kuitenkin 

koherentteja kokonaisuuksia, joiden kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa elinympäris-

töjen laatuun ja ihmisten elämän kannalta olennaisiin asioihin. Kaupungeissa myös rat-

kotaan ilmastonmuutoksen kannalta aivan olennaisia asioita: sitä, miten liikutaan, syö-

dään ja asutaan. Näiden vaikutus ilmastonmuutokseen on olennainen. Se, millaista hal-

lintoa, infraa ja sosiaalista koheesioita kaupunkeihin rakennetaan, vaikuttaa puolestaan 

siihen, millaista globaalia tulevaisuutta rakennetaan. 

Tällä hetkellä Aasiaan ja Afrikkaan syntyvät megakaupungit voivat tarjota myös 

suomalaiselle osaamiselle hyviä mahdollisuuksia, mikäli kasvavaan kaupungistumiseen 

osataan tarttua ja tarjota syntyville kaupungeille niitä ratkaisuja, joita niiden asukkaan 

tarvitsevat.

Turvallisuus on myös toimintakykyä ja resilienssiä
Perinteisesti turvallisuusajattelussa turvallisuus on tuotu jostain muualta, erillisenä 

osana ja tarpeen mukaan yleensä siinä vaiheessa, kun jotain turvallisuutta uhkaavaa on 

jo ehtinyt tapahtua. Yllättävät mullistukset ovat kuitenkin tulevaisuudessa entistä toden-

näköisempiä, ja niihin on vaikeaa varautua etukäteen.  Siksi on viisasta rakentaa yhteis-

kuntaa niin, että sen rakenteet joustavat ja sopeutuvat yllättäviinkin tilanteisiin. Uusi 

turvallisuus onkin ennen kaikkea pureutumista ongelmien syihin jo ennen kuin seurauk-

set kasvavat mittaviksi turvallisuushaasteiksi. 

Luottamus on liima, joka pitää yhteiskunnan kasassa. Suomen vahvuus on ollut se, 

että pieni ja verraten tasa-arvoinen maa selviää yllättävistä kriiseistä ja menestyy. Luotta-

mus luo turvaa. Suomalaiset ovat perinteisesti luottaneet myös viranomaisiinsa, syystäkin. 

Turvallisuuden tunne syntyy myös oman elämän hallinnasta, merkityksellisestä tekemi-

sestä, vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että on osa jotain suurempaa yhteisöä. Laeilla pitää 
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turvata toimivat peruspalvelut ja -oikeudet kaikille, ja samalla tarvitaan ihmisten kykyä ja 

intoa itse ja yhdessä muiden kanssa kehittää elinympäristöään parantavia ja ilahduttavia 

ratkaisuja. Luottamuksen kehittyminen hyvään tai 

huonoon suuntaan on Suomen kaltaisen pienen 

maan kannalta oleellinen kysymys. 

Koska maailma on entistä vaikeammin 

ennustettava, uusi turvallisuus edellyttää resiliens-

siä. Resilienssi tarkoittaa järjestelmien kykyä 

sopeutua ja toimia joustavasti häiriötilanteissa 

sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmiksi 

kriisin jälkeen. Tulevaisuuteen varautuminen on 

entistä vaikeampaa, mutta juuri siksi on järkevää 

ennakoida: etukäteen kartoittaa erilaisia mahdolli-

sia tulevaisuuksia ja tapoja toimia niissä.

Ketteryys liittyy resilienssiin ja siihen, miten 

muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa pystytään 

toimimaan ketterästi, ja silti yhteiset tavoitteet 

mielessä pitäen. Aihe liittyy laajemmin siihen, miten hallintoa pitäisi uudistaa 2020-

luvun tarpeisiin. Yhä kompleksisemmassa ja nopeammin muuttuvassa toimintaympäris-

tössä myös hallinnon on uudistuttava sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainväli-

sissä ja globaaleissa elimissä. Eurooppalaisten valtioiden tulisi asettaa itselleen kunnian-

himoiset tavoitteet. 

Poliitikoilla, virkamiehillä ja muilla yhteiskunnallisilla toimijoilla tulisi olla riittävä 

ymmärrys yhteiskunnallisten haasteiden monimutkaisuudesta, toimintaympäristön 

kompleksisuudesta ja keskinäisriippuvuudesta. Tarvitaan työkaluja ja prosesseja, joiden 

avulla vaikeita haasteita voidaan ratkoa strategisesti ja ketterästi. Monet poliittiset kysy-

mykset ovat luonteeltaan poikkisektoriaalisia ja moniulotteisia, joten niitä ratkottaessa 

kysymyksiä tulisi myös lähestyä siten. Demokratiaa tulisi edelleen vahvistaa, ja 2020-

luvun haasteet vaativat myös innovaatioita, jotka päivittävät yli sata vuotta vanhoja 

demokratian työkaluja nykyaikaan paremmin vastaaviksi. Eri tahojen hyvät yhteistyö-

mallit ja jaetut vastuut ovat avainasemassa, kun etsitään uusia hallinnon malleja. Kukaan 

ei voi enää yksin vastata tai toimia monimutkaisessa maailmassa.

Maailma on muuttunut paremmaksi monella tavalla
On tärkeää muistaa, että monesta näkökulmasta maailma on myös tasa-arvoisempi, 

vauraampi ja parempi kuin koskaan aikaisemmin. Uutisista saa helposti sen kuvan, että 

maailma on sortumassa käsiin. Useat indikaattorit kuitenkin osoittavat, että maailmassa 

ei ole koskaan aiemmin eletty näin rauhassa ja vauraasti kuin nyt. Myös murhat, rikolli-

suus, raiskaukset, lapsiin kohdistuva väkivalta, aseelliset konfliktit ja valtioiden väliset 

sodat ovat kaikki vähentyneet merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen, kun katso-

taan olemassa olevaa dataa.

Uppsalan yliopiston Conflict Data Programmen analyysin mukaan nähtävissä on 

kuitenkin trendi, jonka mukaan viimeisen viiden vuoden aikana organisoidun väkivallan 

uhreina kuolleiden määrä, lähinnä konflikteissa ja erityisesti Lähi-idässä, on dramaatti-

sesti noussut, ja se näyttää olevan edelleen kasvussa. Toisaalta väkivallan määrä globaa-

listi on edelleen huomattavasti pienempi kuin edellisen nousupiikin aikaan vuonna 

Resilienssi tarkoit
taa järjestelmien 
kykyä sopeutua ja 
toimia joustavasti 
häiriötilanteissa 
sekä toipua ja kehit
tyä jopa entistä 
vahvemmiksi kriisin 
jälkeen. 
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1994. Toisen maailmansodan jälkeen konflikteissa, kansanmurhissa ja sodissa kuoli myös 

huomattavasti suurempia määriä ihmisiä. Jopa nyt kasvavan väkivallan luku ei kuiten-

kaan käännä toistaiseksi laajempaa laskusuhdanteen trendiä väkivallan suhteen globaa-

listi. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka yleisesti väkivalta on vähentynyt, se on 

huomattavan jakautunutta maantieteellisesti.

YK:n vuosituhattavoitteiden kautta on viimeisen viidentoista vuoden aikana tuo-

tettu maailmanhistorian suurin köyhyydenvähentämisen ohjelma, joka toimii pohjana 

myös uudelle kestävän kehityksen agendalle tulevaisuudessa. YK:n Millennium Deve-

lopment Goals Report toteaa, että vuosituhannen vaihteessa asetettiin tavoitteet köy-

hyyden vähentämiseksi, tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi, terveyden ja hyvin-

voinnin edistämiseksi ja mahdollisuuksien tarjoamiseksi parempaan elämään maailman 

köyhissä kolkissa. Raportti kertoo, että tavoitteet saavutettiin monelta osin, vaikka toki 

heikkojakin kohtia löytyy. 

Konkreettisia tavoitteita asettamalla miljoonia ihmisiä on pystytty nostamaan köy-

hyydestä. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten lähes puolet kehitysmaiden väestöstä eli 

äärimmäisessä köyhyydessä. Tämä luku on nyt pudonnut yli puolella 1,9 miljardista 836 

miljoonaan. Yhä useammat tytöt käyvät koulua, ja naiset ovat saaneet parlamentaarisen 

edustuksen 90 prosentissa 174 maasta. Naisten määrä parlamenteissa on lähes tuplaan-

tunut tuona aikana. Lapsikuolleisuuden määrä on puolittunut, ja raskauden tai synny-

tyksen aiheuttamat kuolemat ovat vähentyneet 45 prosenttia. Yli 37 miljoonaa henkeä 

on voitu pelastaa tuberkuloosin torjunnalla, ja 6,2 miljoonaa henkeä on pelastunut 

malarian hoidon ansiosta. 2,1 miljardia ihmistä on päässyt sanitaation piiriin. Maailman-

laajuisesti kehitysapu nousi 66 prosenttia vuosien 2000−2014 välillä.

Tavoitteellinen työ ihmisten olojen parantamiseksi jatkuu YK:n Sustainability goals 

-ohjelman kautta, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä seitsemäntoista tavoit-

teen puitteissa jatkaa ihmisten nostamista köyhyydestä kaikkialla, edistää kestävää kehi-

tystä, koulutusta, tasa-arvoa ja luonnonsuojelua globaalisti.

Monenkeskistä yhteistyötä tarvitaan – ilmasto esimerkkinä
Nopeat ja yllättävät muutokset voivat myös muuttaa suuriakin asetelmia nopeasti. Ne 

voivat olla luonteeltaan negatiivisia, kuten terrori-iskut, yhtäkkiset luonnonmullistukset 

tai lämpenemiseen liittyvät ilmiöt, jotka eskaloituvat, vallankaappaukset, politiikan yllät-

tävät muutokset ja niin edelleen. Muutosvoimat voivat olla kuitenkin myös positiivisia. 

Silloin niiden taustalta on usein löydettävissä pitkiä kehityskulkuja ja tavoitteiden ase-

tantaa, kuten vaikkapa YK:n vuosituhattavoitteet osoittavat. 

Uusi teknologia, ihmisten kollektiivinen toiminta, silloin tällöin politiikkaan syttyvä 

karismaattinen uudistava johtaja tai Pariisin ilmastokokouksen onnistuminen ovat asi-

oita, jotka voivat aidosti muuttaa globaalin toimintaympäristön suuntaa. Onnistumisia 

on vaikeaa ennustaa, mutta on tärkeää muistaa, että muutos on aina myös mahdollista. 

Ilmastonmuutos käy esimerkistä, johon koko ihmiskunnan on vastattava. On kiinnosta-

vaa nähdä, voiko se tarjota vastavoiman geotalouden reaalipolitiikan ilmiölle tavoit-

teesta, jonka eteen on yhdessä ponnisteltava. 
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Trendi 3: Kestävyyskriisi nyt

V
uonna 2015 maailman väestö tuotti 40 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä 

ilmakehään. Nykyisellä tuotannolla kasvihuonekaasujen määrä tuplaantuisi 

50 seuraavan vuoden aikana, lähinnä hiili-intensiivisten teollisuudenalojen 

toimesta. Ilmansaasteet aiheuttavat yli 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa 

vuosittain. 

Samaan aikaan kamppailemme krittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, vil-

jelykelpoinen maa, puhdas ilma sekä erilaiset mineraalit ja muut luonnonvarat ovat 

vakavassa vaarassa ehtyä johtuen niiden kestämättömästä käytöstä. 

Äärimmäiset sääolosuhteet ovat tulossa yhä arkipäiväisemmiksi. Vuonna 2015 on 

mitattu ennätyslämpötiloja, koettu hurjia sääilmiöitä, ja jäätiköiden sulaminen on kiihty-

nyt entisestään. Arviolta 22,5 miljoonaa ihmistä on vuosina 2008−2015 joutunut jättä-

mään kotinsa joka vuosi luonnonkatastrofien vuoksi. 

Jotta ilmastonmuutoksen eteneminen voidaan estää, maailmantalouden on radi-

kaalisti muutettava suuntaa niin, että se ei ole tulevaisuudessa riippuvainen fossiilisista 

polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta, vaan meidän on hyödynnettävä uusiu-

tuvia energialähteitä ja löydettävä konkreettisia keinoja resurssien ylikulutuksen irtikyt-

kentään talouskasvusta. Pariisin ilmastokokouksessa sovittu 1,5 asteen lämpenemisen 

tavoite tukee tätä erinomaisesti.

Aikamme suurin haaste on 
talouskasvun, päästöjen ja 
resurssien liikakäytön irtikykentä

Historiallisesti hyvinvoinnin kasvu on ollut 

sidoksissa sekä talouden kasvuun että luonnon-

varojen käytön kasvuun. Irtikytkennällä tarkoi-

tetaan hyvinvoinnin ja talouden kasvun irtikyt-

kentää sekä toisistaan että erityisesti luonnon-

varojen kestämättömästä käytöstä. Tavoitellaan 

siis hyvinvoinnin kasvua myös matalan talous-

kasvun aikana ja ilman kantokyvyn ylittävää 

luonnonvarojen käyttöä.

Globaalisti ihmiskunnan ekologinen jalan-

jälki ylittää tällä hetkellä maapallon kantokyvyn rajat. Suomalaisen jalanjälki on reilusti 

kantokyvyn ylittävällä tasolla. Globaalisti kestävä materiaalikulutus olisi noin kahdeksan 

tonnia vuodessa henkilöä kohden. Suomessa keskikulutus on tällä hetkellä noin 40 ton-

nia. Yli maapallon kantokyvyn rajojen eläminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista pit-

källä tähtäimellä. Jotta sopeutuminen maapallon kantokyvyn rajoihin tapahtuisi inhimil-

Irtikytkennällä 
tarkoitetaan hyvin
voinnin ja talouden 
kasvun irtikytkentää 
sekä toisistaan että 
erityisesti luonnonva
rojen kestämättö
mästä käytöstä.
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lisesti ja taloudellisesti positiivisella tavalla, on järkevää edistää irtikytkentää. Historialli-

sesti hyvinvoinnin kasvu on ollut sidoksissa sekä talouden kasvuun että luonnonvarojen 

kulutuksen kasvuun. Koska kantokyvyn ylittävä luonnonvarojen kulutus on globaalisti 

lopetettava, on irtikytkentä edellytys hyvinvoinnin kasvulle luonnonvarojen kestämättö-

mästä käytöstä. Näin jatkossakin voitaisiin säilyttää ja kasvattaa hyvinvointia.

Irtikytkentä tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia Suomelle. Luonnonvarojen käytössä 

on nopeasti kasvavaa kysyntää tavoille korvata uusiutumattomia luonnonvaroja uusiu-

tuvilla sekä tavoille korvata yli uusiutumiskyvyn käytettyjä luonnonvaroja sellaisilla 

luonnonvaroilla, joita toistaiseksi hyödynnetään vain vähän. Aurinkoenergia on hyvä esi-

merkki lähes rajattomasta luonnonvarasta, jonka hyödyntäminen energiantuotannossa 

on vasta alkumetreillä. Teoreettisesti aurinko lähettää maahan tuhansia kertoja enem-

män energiaa kuin ihmiskunta tällä hetkellä kaikkinensa käyttää. Samaten kiertotalous 

on erinomainen esimerkki toimintatavoista, joissa luonnonvarojen käyttöä tehostetaan 

merkittävästi. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla kiertotaloudella sekä uusiutuvat että 

uusiutumattomat luonnonvarat voidaan hyödyntää useita kertoja, mikä tarkoittaa, että 

samalle materiaalille saadaan katetta useaan kertaan ja riippuvuus neitseellisistä luon-

nonvaroista pienenee. Lisäksi on mahdollista korvata tuotteiden kulutusta ja käyttöä 

palveluilla sekä siirtymällä jakamaan tuotteita omistamisen sijaan. Tavoitteena on edel-

leen saada luonnonvaroista niistä tavoitellut hyödyt, mutta tehdä tämä tavalla, joka ei 

ylitä maapallon kantokyvyn rajoja.

Irtikytkentä on ainut tapa, jonka avulla voidaan välttää ajautumasta talouslaskuun 

pitkällä aikavälillä. Jos ekologista jalanjälkeä ei saada sovitettua maapallon kantokyvyn 

rajoihin, on edessä jollain aikavälillä hyvinvoinnin ja talouden romahdus. Jos irtikytkentä 

onnistuu talouskasvun luonnonvarojen kestämättömästä kulutuksesta, voidaan talous-

kasvun hyödyistä nauttia samalla, kun sopeudutaan maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kansainvälisesti on löydettävissä toistaiseksi vain vähän todistusaineistoa siitä, että 

luonnonvarojen kulutus voitaisiin kääntää laskuun samalla, kun talous kasvaa. Joitain 

yksittäisiä esimerkkejä löytyy kuitenkin siitä, että talous on kasvanut, vaikka luonnonva-

rojen kulutus on säilynyt ennallaan. Esimerkiksi Saksassa on onnistuttu kulkemaan irti-

kytkennän suuntaan päästöjen suhteen. Ongelmana on kuitenkin luonnonvarojen yliku-

lutus, joka ilmenee raportista, jossa Sitra selvitti Saksan talouden irtikytkennän tasoa 

päästöistä. Myös IEA:n mukaan vuonna 2015 koko maailman yhteenlasketut päästöt 

eivät kasvaneet, vaikka talous kasvoi. Siten irtikytkennän mahdollisuus on todellinen.

Vaikka absoluuttisessa irtikytkennässä ei vielä ole onnistuttu, sen ei tarvitse tarkoit-

taa sitä, etteikö irtikytkentää olisi syytä edelleen tavoitella. Irtikytkennän haastetta hel-

pottavat innovaatiot, jotka mahdollistavat uusiutumattomien luonnonvarojen korvaa-

misen uusiutuvilla, sekä hyödyntävät runsaammin käytettävissä olevia uusiutuvia luon-

nonvaroja. 

Irtikytkennän tapahtuminen vaatii aivan uudenlaista ajattelutapaa laaja-alaisesti 

siitä, mitä on hyvinvointi ja mitä on talous. Tämä on kuitenkin välttämätöntä ajassa, jossa 

ihmisestä on tullut suuri laji pienellä planeetalla.
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Näkökulmia ilmiöön

Ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen riittämättömyydellä on moninaisia, pitkällä 

aikavälillä dramaattisia ja kompleksisia vaikutuksia luonnonympäristöön, talouteen ja 

yhteiskuntaan. Seuraavassa trendiä käsitellään kolmesta eri ilmiöstä käsin. Näitä ovat 

elämäntavat ja luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos konfliktien ja ihmisten elin-

olojen näkökulmasta sekä megakaupunkien kehittymisen merkitys koko maailman 

näkökulmasta.

Yhden maapallon kokoinen elämäntapa
Joka vuosi vietetään maapallon ylikulutuspäivää. Se tarkoittaa päivää, jolloin ihmiset 

ovat kuluttaneet maapallon kyseisen vuoden uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon ja 

fossiilisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen käsittelykyvyn. Loppuvuosi ote-

taan velkaa tulevilta sukupolvilta. Ylikulutuspäivä on aikaistunut vuosi vuodelta: 

1970-luvulla kulutus ylitti maapallon kantokyvyn ensimmäistä kertaa, vuonna 1995 yli-

kulutuspäivä osui marraskuuhun, vuonna 2009 ylikulutuspäivä koitti syyskuun lopussa –

ja nyt luonnonvarat loppuvat jo elokuussa.

Ylikulutuspäivän viettäminen on yksi tapa havainnollistaa sitä, miten maapallon 

väestö elää yli varojensa. Se pohjautuu ekologisen jalanjäljen käsitteeseen, joka kertoo, 

kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen kuluttaman ravinnon, materiaalien ja 

energian tuottamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Käsitteen kehittivät kanadalaiset tut-

kijat Mathis Wackernagel ja William E. Rees 1990-luvun alussa. Ekologinen jalanjälki las-

ketaan käyttämällä yksikkönä globaalihehtaaria. Globaalihehtaarilla tarkoitetaan yhden 

hehtaarin kokoista aluetta, jonka tuottavuus vastaa maapallon keskiarvoa. Vuonna 2008 

arvioitiin, että suomalainen tarvitsee keskimäärin 6,21 globaalihehtaaria elämäntapansa 

ylläpitoon, intialainen 0,87 ja amerikkalainen puolestaan 7,19. 

Maapallon luonnonvarojen kulutusta voi havainnollistaa isompina kokonaisuuksina 

ilmaisemalla resurssien kulutus maapalloissa. Nykyisin maailman väestö kuluttaa 1,5 

maapallon resurssit, mutta jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme peräti 3,5 

maapallon resurssit. Globaalisti tilanne heikkenee koko ajan, sillä vuoteen 2050 men-

nessä maailman väestön arvioidaan kasvavan noin 9 miljardiin ja samalla luonnonvarat 

niukkenevat entisestään. Ekologisen jalanjäljen avulla ihmisen vaikutusta ympäristöön 

voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti, sillä se ottaa huomioon sekä päästöt että luon-

nonvarojen niukkuuden problematiikan globaalisti. Esimerkiksi resurssiviisaan kaupun-

gin tavoitetilana yhden maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutuva elämäntapa voidaan 

saavuttaa, kun päästöt vähenevät ja luonnonvarojen kulutus saadaan kuriin.

Yksilötasolla hiilijalanjälkeä voi laskea kiinnittämällä huomiota kolmeen asiaan; liik-

kumiseen, asumiseen ja syömiseen. Kansalaisten rooli hiilijalanjäljen ja resurssien kulu-

tuksessa on suuri. Siksi kulutajien valinnat ovat tärkeitä, ja entistä tärkeämpää on pohtia, 

millaiset tekijät tekisivät kestävät valinnat helpoiksi etenkin edellä mainituilla elämän-

alueilla. 

Ilmastonmuutos, konfliktit ja vaikeutuvat elinolot
Ilmastonmuutos tuo oman ulottuvuutensa globaaliin keskinäisriippuvaiseen toimin-

taympäristöön, ja sen laukaisemat ilmiöt voivat nopeastikin muuttaa tulevaisuudessa 
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globaalin politiikan suuntaa ja ilmiöitä. Toistaiseksi ilmastonmuutos on kuitenkin taus-

talla häilyvä turvallisuusuhkien multimuuttuja, jonka roolia globaalissa toimintaympä-

ristössä ei voi arvata – eikä sitä toisaalta tulisi aliarvioida. 

Yksi suurimmista ilmastonmuutokseen liittyvistä uhista on ihmisten elinolojen koh-

tuuton vaikeutuminen joissakin osissa maailmaa. Saman ilmiön vaikeammin arvioitava 

muoto on ihmisten siitä johtuva liikkuminen lähelle ja kauas. Arvioita ihmismääristä, 

jotka ilmastonmuutoksen seurauksista johtuen joutuvat liikkumaan, on kuitenkin vai-

keaa esittää. Vaikutukset ja tapahtumat ovat kompleksisia, eivät kausaalisia. 

Erilaisia lukuja ja näkökulmia aiheesta esitetään tulevaisuusnäkökulmasta, mutta 

yhteistä niille on, että varmoja vastauksia on vaikeaa antaa. Vuosien 2008−2015 välisenä 

aikana keskimäärin 22,5 miljoonaa ihmistä joka vuosi on joutunut jättämään kotinsa 

luonnonkatastrofien johdosta. 95 prosenttia näistä ihmisistä asuu kehitysmaissa. Kan-

sainvälisen ilmastopaneelin mukaan äärimmäisistä sääolosuhteista voi tulla enemmän 

normi kuin poikkeus, mikä koskettaa ensisijaisesti maailmassa paikkoja, joissa on jo 

muutenkin vaikeat olosuhteet liittyen väestön-

kasvuun sekä heikkoon infrastruktuuriin. 

Olemassa on arvioita, joiden mukaan 

ilmastopakolaisten määrä vuoteen 2050 men-

nessä voisi vaihdella 50−200 miljoonan välillä. 

Haasteena arvioissa on kuitenkin metodologia, 

eli arvioiden tieteellistä pitävyyttä on kritisoitu. 

Toisaalta puolustajat muistuttavat, että 

kyseessä on samankaltainen mallintamisen 

ongelma kuin aikanaan tupakoinnin ja keuhko-

syövän yhteyden todentamisessa. Hollantilai-

nen arvostettu eko-transformaatiotutkija Jan 

Rotmans arvelee, että vuonna 2025 ilmastopa-

kolaisia voisi olla jo 200 miljoonaa. Esimerkiksi 

YK:n alaisen Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteerinä aloittavan Suomen 

ilmatieteen laitoksen johtajan Petteri Taalaksen mukaan maailmassa on satoja miljoonia 

potentiaalisia ilmastopakolaisia johtuen kuivuudesta ja viljelyn vaikeutumisesta. 

Epäsuorat uhat ja pakolaistilanteen eskaloituminen voivat liittyä kriittisiin resurssei-

hin, jotka ovat kunkin maan turvallisuuden kannalta elintärkeitä. Näitä resursseja ovat 

vesi, ruoka ja energia, joiden puute tai joihin kohdistuvat sokit voivat aiheuttaa huomat-

tavia riskejä turvallisuudelle ja johtaa poliittiseen levottomuuteen tai massamuotoiseen 

maastamuuttoon. Nämä tekijät puolestaan liittyvät usein kiinteästi valtioiden heikkene-

miseen, sisäisiin konflikteihin ja valtioiden romahtamiseen, jotka aiheuttavat pakolais-

uutta.

Ilmastonmuutos tuskin yksin sytyttää suoria sotia, mutta ilmastonmuutoksen vai-

kutukset voivat kasvattaa konfliktien todennäköisyyttä, mikä on ollut jo nähtävissä. Hil-

jattaisissa tutkimuksissa todetaan, että Syyrian kriisin taustalla voidaan nähdä pitkään 

jatkuneen kuivuuden aiheuttama massamuutto kaupunkeihin, poliittinen levottomuus 

ja tyytymättömyys hallinnon kykyyn vastata tilanteeseen sekä pitkällinen maan ja veden 

väärinkäyttö ja huono hallinto niukkenevien resurssien edessä. Aihetta tutkineet totea-

Olemassa on arvioita, 
joiden mukaan ilmas
topakolaisten määrä 
vuoteen 2050 
mennessä voisi 
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vat, että syy ei yleensä ole suora, vaan liittyy 

taustalla vaikuttaviin stressitekijöihin energian, 

veden ja ruuan riittävyyden suhteen. Nämä 

tekijät ovat löydettävissä myös Syyrian sisällis-

sodan laukaisseista tekijöistä, kun n. 1,5 miljoo-

naa maanviljelijää siirtyi kaupunkeihin kuivuu-

den seurauksena, eikä Syyrian hallinto kyennyt 

vastaamaan tilanteeseen. 

Kun ihmisten olot käyvät mahdottomiksi, 

konfliktit eskaloituvat, mikäli resilienssiä ja työ-

kaluja ei ole. Tämä on usein hallinnoltaan heik-

kojen maiden ongelma. Myös esimerkiksi Dar-

furissa kuivuus on johtanut paimentolaisten ja 

viljelijöiden taisteluun resursseista. Näiden 

levottomuuksien aikana kuoli 300 000 ihmistä, 

ja 2,3 miljoonaa on lähtenyt pakolaisiksi. Siksi 

ilmastonmuutokseen vastaaminen ja työkalujen luominen resilienssin vahvistamiseksi 

ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on yksi aivan keskeisistä tekijöistä konfliktialueiden 

vakauttamisessa. Monien päältä etnisten ja uskonnollisten konfliktien takaa löytyy 

kompleksisempia ongelmia liittyen resurssienjakoon. 

Hälyttävää on, että suuri osa elinolojen heikkenemisestä osuu alueelle, jotka ovat jo 

muutenkin fragiileja ja joista kohdistuu jo nyt väestöpainetta Eurooppaan. Lähi-itä ja 

Afrikka tulevat hyvin todennäköisesti altistumaan entisestään kuivuudelle, makean 

veden riittämättömyydelle ja pohjavesien kuivumiselle. Noin 250 miljoonan afrikkalai-

sen arvioidaan tulevaisuudessa altistuvan epävarmuudelle ruuan ja veden saatavuuden 

suhteen. Myös Välimeren ranta-alueiden arvellaan kohtaavan vakavaa eroosioita, kui-

vuutta ja makean veden saatavuuden niukkenemista.

Megakaupungeissa valitaan tulevaisuuden suunta
Moderni megakaupunki on perinteisesti ollut läntinen keksintö, mutta nyt megakau-

pungistuminen tapahtuu valtavalla voimalla idässä ja etelässä. Nopeiten kasvavat 

megakaupungit viime vuosikymmenellä ovat olleet ensisijaisesti kehittyvissä maissa. 

Karachi Pakistanissa ja Lagos Nigeriassa ovat johtaneet kasvua noin 80 prosentin väes-

tönkasvulla. Kiina ja Intia dominoivat loppua listaa nopeiten kasvavien megakaupun-

kien listalla. Koko maailman väestöstä lähes 70 prosentin ennustetaan asuvan kaupun-

geissa vuoteen 2050 mennessä.

Kiinassa on tällä hetkellä suurin määrä megakaupunkeja verrattuna muihin maihin. 

Esimerkiksi nopeasti kasvava megakaupunki Shenzhen oli pieni kalastajakaupunki, ja 

vielä 1979 siellä asui vain noin 30 000 ihmistä. Nyt kaupungissa asuu yli 12 miljoonaa 

ihmistä. Shenzhenin kasvu on ollut niin nopeaa, että sitä kutsutaan kaupungiksi ilman 

historiaa. Myös vanhemmat kiinalaiset kaupungit kasvavat nopeasti. Shanghai on kasva-

nut lähes 50 prosenttia sitten vuoden 2000. Peking ja Kanton kasvoivat lähes yhtä nope-

asti. Intiassa on kolme nopeasti kasvavaa megakaupunkia. Delhi kasvoi yli 40 prosenttia 

viime vuosikymmenellä, Mumbai 20 prosenttia ja Kalkutta 10 prosenttia. Muut nopeasti 
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kasvavat kaupungit levittäytyvät kehittyvissä maissa. Thaimaan Bangkok, Bangladeshin 

Dhaka sekä Indonesian Jakarta kasvavat valtavalla vauhdilla. 

Euroopassa ja USA:ssa, joissa luvut ovat melko tarkkoja, kasvu megakaupunkiluok-

kaan on ollut hidasta. Ainoastaan Moskova kasvoi länsimaista yli 10 prosenttia. Pariisi 

kasvoi 8 prosenttia, Los Angeles 6 prosenttia ja New York 3 prosenttia. Toistaiseksi urba-

nisaation aste on kuitenkin korkein Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Kari-

bialla ja Euroopassa, mutta kasvu tapahtuu muualla. Länsimaissa kutistuva väestö vai-

kuttaa selvästi myös kaupunkien kasvamiseen, vaikka urbanisoituminen jatkuu trendinä 

myös vähentyvän väen maissa.

Mitä numerot sitten kertovat tulevaisuuden megakaupungeista ja miksi ne ovat 

tärkeitä? On selvää, että nopein kasvu tapahtuu maissa, joissa on vielä paljon köyhää 

maaseutua sekä nuori väestö. Näissä suhteellisen köyhissä paikoissa, kuten Intian Dha-

kassa ja Thaimaan Bangkokissa kasvu tulee jatkumaan nopeana niin kauan kuin synty-

vyys alkaa laskea. YK:n mukaan vuonna 2050 megakaupunkien listaa dominoivat alhai-

sen tulotason kaupungit, jotka kasvavat Keski-

Aasiassa ja Afrikassa. Näiden joukossa on 

todennäköisesti Lima Perussa, Kinshasa Kon-

gon demokraattisessa tasavallassa ja Tianjin 

Kiinassa. Ainakin Chennai, Bangalore, Bogotá, 

Ho Chi Minh City, Dongguan, Chengdu ja 

Hyderabad ovat jo yli 8 miljoonan asukkaan 

kaupunkeja, ja näyttää siltä, että ne ylittävät 

megakaupungin rajan vuoteen 2030 men-

nessä. 

Maailman kestävyyshaasteiden kannalta 

on aivan olennainen kysymys, kuinka fiksuja ja 

kestäviä nopeasti kasvavat megakaupungit 

ovat. Jos tulevaisuudessa yli puolet maailman 

västöstä asuu kaupungeissa, on selvää, että se, 

miten nämä kaupungit toimivat, vaikuttaa 

massiivisesti koko maailman päästöihin ja 

resurssien käyttöön. Samalla megakaupungit 

tarjoavat hyvän alustan aidosti systeemisille 

ratkaisuille, kuten saumattomalle liikenteelle.

Esimerkiksi Lagosissa koetut massiiviset tulvat vuonna 2012 ovat saaneet kaupun-

gin kehittämään vedenhallinnoinnin systeemejään. Tulvia pyritään patoamaan Eko 

Atlantic City -jatkeella kaupungille, joka on rakennettu ulottamaan merelle ja estämään 

tulvia. Rajuille luonnonilmiöille alttiissa Dhakassa pyritään puhtaampaan tiilenpolttoon 

erilaisten ohjelmien kautta, mikä voisi vähentää lähes 40 prosentilla kaupungin saas-

teita, ja niihin liittyviä kuolemia 40−60 prosentilla. Suurin vaikeus ohjelmien tehoon on 

kuitenkin tullut ohjelmien huonosta hallinnoinnista. Positiivinen esimerkki löytyy Kiinan 

Shenzhenistä, jossa autojen saastuttamista pyritään vähentämään vihreällä joukkolii-

kenteellä. Shenzhenissä on yli 1000 sähköistä bussia ja 500 sähköistä taksia. Lisäksi 

ihmisten sähköautoilusta maksetaan tukia ja kaupunki tähtää siirtyvänsä kokonaan säh-
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köiseen bussi- ja taksiliikenteeseen vuoteen 2016 mennessä. Shenzhen on yksi Kiinan 13 

kaupungista, jossa kääntämistä vihreään liikenteeseen yritetään etujoukoissa.

Ratkaisun avaimet ovat jo käsissämme 

Kestävyyskriisiin liittyy moninaisia haasteita, mutta vihdoin myös mahdollisuuksia. 

Ilmastonmuutos on ratkaistavissa, ja ratkaisut voivat tarjota tulevaisuudessa mittavasti 

hyvinvointia, työtä ja kehitystä, mikäli näihin mahdollisuuksiin tartutaan. 

Helposti kuvitellaan, että ilmastonmuutoksen ja kestävyyskriisin ratkaisu vaatisi nyt 

kiihtyvää innovaatiotoimintaa. Sitäkin tarvitaan, mutta huomaamatta jää helposti se, 

että olemassa on jo nyt monia ratkaisuja, joita 

skaalaamalla päästöjä ja resurssien käyttöä voi-

taisiin vähentää merkittäviä määriä. 

Teknologia ei kuitenkaan yksin vielä riitä. 

Kaiken ytimessä on se, mitä ihmiset ja yhteis-

kunnat valitsevat ja päättävät tehdä. Paraskaan 

teknologia ei ratkaise mitään, mikäli sitä ei 

oteta käyttöön. Hienoja mahdollisuuksia tarjoa-

vat olemassa olevat ja todistetusti toimivat käy-

tännöt, hiilineutraalius ja resurssiviisaus. Loppu-

tuloksen ratkaisevat ihmiset.

Olemassa olevat ratkaisut käyttöön
Sitra julkaisi Pariisin ilmastokokouksen alla 

Green to Scale -selvityksen, jossa käytiin läpi 17 

jo käyttöön otettua ja toimivaksi todettua ratkaisua päästöjen vähentämiseen ja sitä, 

miten niiden käyttöönotto samassa mittakaavassa muualla vaikuttaisi päästöjen vähen-

tämiseen. Ajatuksena oli, että mitään uutta ei tarvitsisi keksiä teknologian tai politiikan 

suhteen. Ainoastaan ottaa käyttöön jo todistetusti toimivia ratkaisuja. Tulokset olivat 

hätkähdyttäviä. Vain 17 tutkimuksessa mukana olevalla ratkaisulla voitaisiin saavuttaa 

noin yhdeksän gigatonnin (miljardin tonnin) vähennykset hiilidioksidipäästöihin vuo-

teen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä voitaisiin päästä jopa kahdentoista giga-

tonnin vähennyksiin. Yhdeksän gigatonnin päästövähennykset tarkoittaisivat määräl-

tään USA:n, Kanadan, Meksikon ja Keski-Amerikan päästöjä yhteenlaskettuina. Kahden-

toista gigatonnin vähennykset tarkoittaisivat Kiinan ja Japanin yhteenlaskettuja pääs-

töjä, tai neljännestä kaikista päästöistä globaalisti.

Kannattaa myös huomioida, että jos mukaan otettaisiin enemmän teknologioita ja 

ratkaisuja, jotka ovat jo käytössä, niin vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat. 

Toiseksi laskelmissa otettiin huomioon vain vuoteen 2030 asti skaalautuminen. Puh-

taissa ratkaisuissa johtavat maat menevät kuitenkin tästä paljon pidemmälle ja paljon 

nopeammin. Tulevaisuuden innovaatiot tuovat mukanaan näiden laskelmien lisäksi 

myös valtavan potentiaalin.
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Jo olemassa olevat ratkaisut sijoittuvat kyseisessä tutkimuksessa energian, liiken-

teen ja kuljetuksen, rakentamisen ja kotitalouksien, teollisuuden, maanviljelyn ja met-

sien aloille. Suurimmat vaikutukset saadaan aikaan niillä ratkaisuilla, jotka keskittyvät 

uusiutuviin energioihin, metsien suojelemiseen ja kasvattamiseen, teollisuuden energia-

tehokkuuteen, kotitalouksien ratkaisuihin sekä liikenteeseen. 

Rikkaille maille kiinnostavimpia ratkaisuja ovat kotitalouksien päästöjä vähentävät 

ratkaisut sekä metsien kasvattaminen ja suojelu. Keskituloisille maille kiinnostavimpia 

ratkaisuja taloudellisesti tarjoavat teollisuuden ja autojen tehokkuus. 

Köyhemmille maille kiinnostavimpia ja tehokkaimpia ratkaisuja tarjoavat metsien-

hakkuun vähentäminen sekä tehokkaammat keittoliedet. Aurinko- ja tuulivoima tarjoa-

vat kiinnostavaa potentiaalia kaikille näille maille.

Selvityksessä läpikäydyt ratkaisut tarkoittaisivat, että päästöjen vähentäminen ei 

maksaisi lisää, vaan päinvastoin, säästäisi rahaa pitkällä tähtäimellä. Arvioitu mediaani 

vuosittaisissa nettokustannuksissa kaikkien 

läpikäytyjen ratkaisujen osalta olisi 18 miljardia 

vuoteen 2025 mennessä ja 38 miljardia vuo-

teen 2030 mennessä. Tämä johtuisi siitä, että 

monet vähähiiliset ratkaisut seuraavat samaa 

kaavaa: ne vaativat isoja etupainotteisia inves-

tointeja, mutta tuottavat suuria kulusäästöjä 

tullessaan käyttöön. Toiseksi, monet vähähiili-

set ratkaisut tulevat merkittävästi halvemmaksi pitkällä aikavälillä, mikä haastaa näke-

myksen, että päästöjen vähentäminen tulisi kalliiksi. Esimerkkinä tästä on esimerkiksi se, 

että aurinkopaneelit tiputtavat energiakustannuksia 80 prosentilla viidessä vuodessa. 

Kolmanneksi tutkimukseen valikoituneet ratkaisut on osaksi valittu siksi, että ne ovat 

edullisia. 

Tutkimus on tärkeä osoitus siitä, että ratkaisujen avaimet ovat jo käsissämme, ja 

suurin seuraava askel koskee niiden skaalaamista.

Hiilineutraalius tarjoaa huikeita mahdollisuuksia liiketoimintaan
Hiilineutraalius tarjoaa liiketoiminnalle huikeita mahdollisuuksia, ja hiljattain solmittu 

Pariisin ilmastosopimus työntää tätä kehitystä eteenpäin suuren askelen. Keskeisenä 

kysymyksenä talouskasvun ja päästöjen irtikytkennässä on se, miten yritykset voivat 

tehdä vähähiilisistä ratkaisuista ja ekologisesti kestävästä liiketoiminnasta strategisen 

kilpailuedun lähteen, ja minkä kokoisista mahdollisuuksista ratkaisuissa on globaalisti 

kyse.

Sitra tuotti kansainvälisen konsultointiyhtiö Frost & Sullivanin kanssa yhteistyössä 

megatrendianalyysin, jossa tarkasteltiin Suomen kannalta kiinnostavia megatrendejä ja 

niiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia hiilineutraalin liiketoiminnan alalla liittyen energi-

aan, veteen, jätehuoltoon, liikenteeseen, rakentamiseen, teollisuuteen sekä biotalou-

teen. Analyysi paljastaa, että hiilineutraalin liiketoiminnan mahdollisuudet näillä aloilla 

avaavat huikeat markkinat. Markkina-analyysin mukaan hiilineutraalius luo näille aloille 

6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 

mennessä.
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Suurin kasvupotentiaali on maailman älykaupunkeihin rakennettavassa infrastruk-

tuurissa, jossa avautuu jo viiden vuoden päästä 1 500 miljardin euron vuotuiset markki-

nat. Voimakkainta on kasvu älyliikenteen ja liikkumisen sektoreilla: älykkäät liikennejär-

jestelmät ja itseohjautuvat ajoneuvot tarjoavat jopa 3 400 miljardin euron vuotuiset glo-

baalit markkinat. Sitran toisen tuoreen selvityksen mukaan pelkästään energia- ja liiken-

nesektorilla Suomen puhtaiden teknologioiden viennin arvo kasvaa vuoteen 2030 ollen 

noin viisi miljardia euroa vuodessa.

Myös älykkäät jäte- ja vesijärjestelmät, materiaalit ja pakkaukset sekä tuotantojärjes-

telmät muodostavat yhdessä yli 670 miljardin euron vuosittaisen markkinan. Suomella on 

erinomainen mahdollisuus tuoda älykaupunkeihin erityisesti energiatehokkuuden ja kier-

totalouden ratkaisuja sekä liikenteen puhtaita ratkaisuja, kuten biopolttoaineita.

Hiilineutraaliuden tärkeimpiä ajureita liiketoiminnassa ovat seuraavat megatrendit:

Ilmastonmuutos. Jotta hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuinen kasvu voidaan 

pysäyttää, liiketoimintamallien on kehityttävä siten, että ne tukevat vähähiilisten ja ja 

hiilivapaiden teknologioiden käyttöä, parantavat energiatehokkuutta ja edistävät kier-

totaloutta jätteiden eliminoimiseksi.

Tulevaisuuden energia. Energiasektorin tulee vähentää hiilidioksidipäästöjään. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa puhtaiden teknologioiden laajamittaista käyttöönottoa, jota 

tuetaan kustannustehokkaan varastoinnin ja energiatehokkuuden parantamiseen täh-

täävien liiketoimintamallien avulla. Vuoteen 2050 mennessä uusiutuvan energian mark-

kinoiden on ennustettu kattavan yli 40 prosenttia maailman energiatarjonnasta ja yltä-

vän markkinakooltaan 800 miljardiin dollariin vuodessa.

Älykkäät vihreät ratkaisut. Markkinat älykkäiden kaupunkien luomiseksi nousevat 

ilmiömäiseen 1,6 biljoonaan dollariin vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2026 mennessä 

on muodostunut jo 26 älykästä suurkaupunkia, näistä puolet on Aasiassa. Vihreiden 

tuotteiden ja palvelujen käyttöä tehostetaan kasvavassa määrin. Älytuotteet ja palvelut 

korvaavat perinteisiä tuotteita, jotta pystytään saavuttamaan vähähiilistä kasvua.

Tulevaisuuden liikkuminen. Vuoteen 2050 mennessä liikenteessä olevien kevytajo-

neuvojen määrän odotetaan odotetaan kasvavan nykyisestä 900 miljoonasta yli 2 miljar-

diin. Älykkäämpi, pitkälle integroitu ja laajalti sähkön sekä vähäpäästöisten polttoainei-

den varassa toimiva liikenneverkko on täten elintärkeä, jotta hiilidioksidipäästöjen kasvu 

voidaan estää tulevaisuudessa.

Kaupungistuminen. 50 prosenttia maailman väestöstä elää nykyisin kaupunkialu-

eilla. Vuoteen 2050 mennessä heidän osuutensa kasvaa edelleen noin 70 prosenttiin, 

jolloin kaupungit muuttuvat valtaviksi talouskeskittymiksi ja syntyy niin sanottuja 

megakaupunkeja. Vuonna 2020 megakaupunkien osuus maailman (nimellisestä) brut-

tokansantuotteesta on 21 biljoonaa dollaria. Kaupunkien johdon, ratkaisutarjoajien (yri-

tysten) sekä yliopistomaailman kumppanuuksista tulee yleinen toimintamalli useim-

missa tulevaisuuden kaupunkihankkeissa, jotka ovat välttämättömiä sen varmistami-

seksi, ettei kaupunkien kasvu lisää päästöjä vastaavassa määrin.

Tulevaisuuden infrastruktuuri. Maailmanlaajuisesti infrastruktuurin kehittämiseen 

käytettävien investointien määrän odotetaan nousevan yli 27 biljoonaan dollariin vuo-

teen 2025 mennessä, mistä Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) osuus on 37 prosent-

tia. Vihreiden rakennusmateriaalien käyttö yhdistettynä rakennusmateriaalien kierrätyk-

seen on tärkeä kehitysaskel matalahiilisen tulevaisuuden kannalta.
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Kiertotalous on uusi ajattelutapa materaalin elinkaaresta
Tärväämistä voidaan rajoittaa siirtymällä kohti kiertotaloutta. Siinä materiaalien hukkaa-

minen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien 

käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. Käy-

tännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote on suunniteltu niin, että materi-

aalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä.

Sitran kiertotalous-selvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle 1,5–2,5 miljardin 

euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus. Pienestä koostaan huolimatta Suomella 

on hyvät lähtökohdat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa: korkea koulutus, vahva tekno-

logiaosaaminen ja hyvä maine cleantech-toimijana ovat hyvä perusta menestykselle.

Kiertotalouden suurin arvopotentiaali ei ole materiaalivirroissa tai jätteessä. Niitä 

arvokkaampia hyödyntämistapoja ovat laitteiden huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleen-

valmistus. Lähtökohtana tulisikin olla arvon mahdollisimman tehokas kierto ja jätteen 

synnyn ehkäisy, ei siis jätteen määrällisesti mahdollisimman suuri hyödyntäminen raaka-

aineena tai energiana.

Suomi on jo pitkällä kiertotalouden toteuttamisessa monella talouden sektorilla: 

paperiteollisuuden energiatehokkuus, pullonkierrätys, kirpputorit tai panostukset tuot-

teiden modulaarisuuteen ovat hyviä esimerkkejä kiertotalouden käytännöstä. Esimer-

kiksi tekstiilien uudelleenkäytössä VTT on tehnyt merkittävää kehitystyötä.

Silti paljon on vielä tehtävissä: 54 prosenttia jätteestä jää kierrättämättä millään 

tavoin, eikä meillä juuri ole luotu innovatiivisia palvelukonsepteja liittyen vaikka laittei-

den huoltoon, uusiokäyttöön tai -valmistukseen. Maailmalta on lainattavissa ja lokalisoi-

tavissa menestyksekkäitä esimerkkejä, kuten maailman suurimpiin kuuluva mattoval-

mistaja Interface, joka liisaa mattoja yrityksille.  Käytön jälkeen ne palautuvat tehtaalle 

uusien mattojen raaka-aineeksi. Samantyyppisiä liiketoimintamalleja ovat luoneet esi-

merkiksi lentokonemoottoreita valmistava 

Rolls-Royce, öljy-yhtiö British Petroleum, hissi-

valmistaja Kone ja konepajayritys Kemppi, joka 

koneiden myynnin sijaan tuo työmaalle sekä 

laitteet että niille osaavat käyttäjät.

Tärkeitä elementtejä kiertotalouden edis-

tämisessä ovat kunnianhimoinen visio sekä 

laaja yhteistyö, jonka keskeisiä toimijoita ovat 

yritykset, kunnat ja kaupungit, kotitaloudet 

sekä hallinto. Koska kyseessä on laaja systeemi-

nen muutos, kaikkien panosta tarvitaan. Tarvi-

taan tietoa, toimintamalleja, hallinnollisten 

esteiden purkamista, liiketoimintaosaamista, 

käytännön kokeiluja ja pilotteja sekä verkostoja, mutta myös vastuunkantoa, innovatii-

vista ajattelua, yhteistyötä ja innostusta. Sitra edistää kiertotaloutta Suomessa työstä-

mällä tiekarttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, suunnittelemalla yrityksille 

kiertotalouteen sopivia liiketoimintamalleja sekä kokeilemalla kiertotalouteen kannus-

tavampia toimintamalleja hallinnossa.
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Teknologia ei yksin riitä, ihmisen toiminta on kaiken ydin
Teknologia ja globaali sopimus ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta eivät riitä, jos 

ihmisiä ei saada mukaan. Ihmisen toiminta on kaiken kehityksen ydin. 

Vuonna 2015 julkaistu ilmastobarometri osoittaa, että jopa 70 prosenttia suomalai-

sista on huolissaaan ilmastonmuutoksesta ja että 57 prosenttia ilmoittaa muuttaneensa 

kulutuskäyttäytymistään kestävämpään suuntaan viimeisen kuuden kuukauden aikana. 

Vaikka ihmisten vastauksien ja toiminnan välillä voidaan usein löytää kuilu, on kuitenkin 

tärkeää huomata, että puhtaat ja fiksut kulutustuotteet ovat tulleet kilpailukykyisiksi rat-

kaisuiksi perinteisten tuotteiden rinnalle. Hinnat ovat halventuneet johtuen valmistuk-

seen kuluvasta energiansäästöstä, ja kestäviä valintoja reaalisesti tekevien joukko kasvaa 

jatkuvasti.

1980-luvun jälkeen syntyneiden joukossa on myös havaittavissa vahva trendi, jossa 

preferoidaan tuotteen käyttöä sen omistamisen sijaan, sekä nopeaa ja helppoa saata-

vuutta, digitaalista ja mobiilia pääsyä tuotteisiin ja joustavuutta kulutukseen. Monissa 

fiksuissa ja puhtaissa ratkaisuissa voi korostua nimenomaan yhteiskuluttamiseen ja 

käyttöön perustuvaa malli, joka tarjoaa vaihto-

ehdon perinteiselle massatuotannolle ja omis-

tamiselle. Toisaalta myös matavat talousluvut ja 

kasvava työttömyys pakottavat ihmisiä muutta-

maan kulutustottumuksiaan. Tällöin erilaiset 

jakamisen, vaihdon ja yhteiskäytön tavat ovat 

myös mielekäs vaihtoehto omistamisen sijaan. 

Kiinnostavaa on myös esimerkiksi oman ener-

gian tuottamisen trendi, ja sen myyminen mui-

den käyttöön tai muiden omien hyödykkeiden 

jakaminen niin, että niistä saatava tulo hyödyt-

tää omaa taloutta.

Digitalisaatio mahdollistaa paremmat on-

demand-palvelut, jolloin hukkaa esimerkiksi 

liikkumisen tuomista päästöistä voidaan fik-

susti vähentää. Suomessa kehitetään parhail-

laan MaaS-liikkumista (Mobility as a Service), 

joka perustuu siihen, että taksit, bussit, raitio-

vaunut ja autot voidaan kytkeä toimimaan saman alustan kautta fiksusti ja saumatto-

masti niin, että kulkeminen sekä tehostuu että päästöt putoavat. Erittäin tärkeää on, että 

käyttäjälle palvelut ovat niin helppoja ja yksinkertaisia, että niiden käyttäminen on esi-

merkiksi yksityisautoilua mielekkäämpää.

Tämä pätee laajemminkin ihmisten kulutustottumusten muuttumiseen. Ratkaisuja 

ja palveluja otetaan käyttöön, mikäli ne helpottavat elämää ja ovat hinnaltaan kilpailu-

kykyisiä. Jotta suomalaiset yritykset voisivat lähteä mukaan kuluttaja-cleantech-kilpai-

luun, tulisi Demos Helsinki -ajatuspajan ja Tekesin mukaan Suomeen tulisi luoda 2–3 

maailmanluokan kuluttaja-cleantechiin keskittynyttä vaikuttavuuskiihdyttämöä. Pää-

omasijoitustoimintaa alalle pitäisi lisätä ja suomalaisten yritysten tulisi hakea aktiivisesti 

kumppanuuksia maailman suurimpien kuluttaja-cleantech-firmojen kautta esimerkiksi 

fiksun rakentamisen ja liikkumisen alalla. 

Monissa fiksuissa ja 
puhtaissa ratkaisuissa 
voi korostua nimen
omaan yhteiskulutta
miseen ja käyttöön 
perustuva malli, joka 
tarjoaa vaihtoehdon 
perinteiselle massa
tuotannolle ja omista
miselle. 
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Kansalaisten rooli hiilijalanjäljen suhteen on suuri. Vuonna 2009 tehdyn Envimat-

tutkimuksen mukaan kotitalouksien kulutuksen osuus Suomen hiilijalanjäljestä oli 68 

prosenttia. Suomalaisten henkilökohtainen hiilijalanjälki on myös yksi maailman suurim-

mista.

Kuluttajien valinnat voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään merkittävästi, 

koska ne ohjaavat myös yritysten toimintaa. Kun yritykset näkevät, että vähäpäästöisen 

tuotteen kysyntä kasvaa ja suuripäästöisen laskee, panostukset siirtyvät nopeasti kehit-

tämään vähäpäästöisiä ratkaisuja entistä kilpailukykyisemmiksi. Tätä kautta arjen valin-

tojen merkitys ilmastopäästöihin on suurempi kuin tulemme ajatelleeksi. Jos vähäpääs-

töisiä kotimaisia ratkaisuja suositaan, tuetaan myös suomalaisten yritysten kilpailukyvyn 

kehitystä, mikä puolestaan lisää työllisyyttä. 

Yhtiöiden johdossa, politiikassa ja yleisessä tietoisuudessa omista valinnoista on 

paljon tehtävää. Kestävät elämäntavat ovat summa monesta asiasta, tietoisuudesta, ver-

taisten käyttäytymisestä, palvelu- ja kulutustarjonnasta, hinnasta, insentiiveistä, vero-

tuksesta ja helppoudesta. On selvää, että teknologia yksin ei riitä, vaan kaikkien fiksujen 

päätösten taakse tarvitaan ihminen, joka valinnan tekee. Oli kyse sitten valinnan teke-

västä yksilöstä, perheestä, johtajasta tai poliitikosta. Eri tasoilla on eri vaikutus, ilman 

ihmisten käyttäytymisen muutosta ei kestävyyskriisiä voiteta. Monia positiivisia signaa-

leja on kuitenkin ilmassa, ja niitä on syytä vahvistaa.

Toimiiko kestävyyskriisi monenkeskisen globaalipolitiikan moottorina?
Kun maailmanpolitiikassa on eletty vaativia aikoja esimerkiksi Syyrian sodan, lännen ja 

Venäjän suhteiden sekä järkkyvän Lähi-idän tilanteessa, on kestävyyskriisi toiminut 

vuonna 2015 moottorina monenkeskeisen globaalipolitiikan moottorina. Pariisissa syn-

tynyt ilmastosopimus oli tämän monenkeskisen yhteistyön voimannäyte. Kunnianhi-

moisten päästötavoitteiden syntyminen sekä laillisesti kaikkia maita sitova sopimus on 

ollut merkittävin kansainvälinen sopimus neljännesvuosisataan. 

Syitä sille, että sopimus oli mahdollista sol-

mia juuri nyt, on monia. Suuri rooli on kuiten-

kin sillä, että teknologia on viimeisten vuosien 

aikana kehittynyt niin paljon, että vähäpäästöi-

set ratkaisut alkavat aidosti olla houkuttelevia 

sekä valtioille että yrityksille. Pariisin ilmasto-

neuvotteluissa tärkeässä roolissa oli myös Bre-

akthrough Energy Coalition, joka oli yritysten 

aloite puhtaan energiateknologian kehittämi-

sessä. Samanlaisen aloitteen tekivät myös val-

tiot, jotka toimivat Mission Innovation -nimisen 

aloitteen puitteissa. Lisäksi taustalla toimi Inter-

national Solar Alliance, joka oli Intian vetämä tropiikin maiden aurinkoliittouma. Merkit-

tävää näiden toimijoiden mukana olossa oli se, että taustalle oli syntynyt uusia aloitteita, 

jotka eivät noudatteet pelkkää perinteistä kansainvälisten neuvottelujen kaavaa, vaan 

toivat mukaan sopimuksen syntymisen insentivointiin uusia toimijoita, kehittyviä maita 

ja yrityksiä.

Kestävyyskriisiin 
vastaaminen toimii 
maailmanpolitiikan 
vastapainona kylmien 
tuulien geotalouden 
aikakaudella. 
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Pariisin sopimuksesta kannattaa huomata ainakin seuraavat asiat. Ensinnäkin sopi-

mus asettaa riittävän kunnianhimoisen tavoitteen ilmastonmuutoksen rajoittamisesta. 

Tähtäimessä on pitää lämpeneminen alle kahden asteen riskirajan. Samalla muistute-

taan, että vielä parempi olisi yltää turvallisempaan 1,5 asteeseen. Toiseksi maailman 

kaikki maat saadaan mukaan ilmastotalkoisiin. Sopimus velvoittaa joka maata ilmoitta-

maan oman päästösitoumuksensa. Kenenkään ei tarvitse pelätä jäävänsä toimineen 

yksin.

Kolmanneksi sitoumuksia arvioidaan ja voidaan tarkistaa säännöllisesti ja varhain. 

Uusien sitoumusten pitää olla aina aiempaa tiukempia, ja maa voi milloin tahansa ker-

toa pistävänsä aiemmin ilmoittamaansa paremmaksi. Näin ilmastotyön tahtia voidaan 

kiristää tulevina vuosina niin, että päästään lähemmäksi kestävää päästöpolkua. Neljän-

neksi Pariisin sopu takaa kohtuullisen rahoituksen köyhien maiden ilmastotyöhön. 

Aiemmin luvattu sadan miljardin dollarin vuotuinen tuki muodostaa lattian, jolta tasoa 

on tarkoitus nostaa ensi vuosikymmenellä.

Pariisissa syntynyt ilmastosopu on erittäin merkittävä askel monenkeskisessä 

yhteistyössä. Kestävyyskriisiin vastaaminen toimii maailmanpolitiikan vastapainona kyl-

mien tuulien geotalouden aikakaudella. Vaikka aika näyttää tulokset, on yksi erittäin 

merkittävä askel otettu.

 

Ilmastonmuutoksen ja fiksuun resurssien käyttöön tähtäävät  

ratkaisut tarjoavat erittäin merkittäviä ja positiivisia lisävaikutuksia 

Työpaikat. Uusiutuvat energianlähteet voivat luoda merkittäviä määriä paikallista työtä ja vientiä. 
Aurinkoenergia on luonut 115 000 työpaikkaa yksin Bangladeshissa. Energiatehokas rakentaminen 
puolestaan työllistää yli 400 000 ihmistä Saksassa.

Parempi kilpailukyky. Energiatehokas teollisuus voi nostaa kilpailukykyään ja parantaa energiatur-
vallisuuttaan. Kiertotalouden nähdään olevan Suomelle yli 2,5 miljardin euron mahdollisuus.

Saasteiden ja ruuhkien vähentyminen. Kestävän liikenteen ratkaisut vähentävät merkittävästi 
kaupunkien saasteita ja liikenneruuhkia.

Terveysvaikutukset. Esimerkiksi Kiinassa ja kehitysmaissa tehokkaiden keittolevyjen avulla on voi-
tu paitsi vähentää kotitalouksien päästöjä merkittävästi, myös vaikuttamaan etenkin naisten ter-
veyden parantamiseen.

Halvempi polttoainelasku. Autojen energiatehokkuus voi merkittävästi alentaa polttoainelaskua, 
parantaa ilmanlaatua ja vaikuttaa välillisesti ja positiivisesti myös ihmisten terveyteen.

Helpotusta ruokalaskuun. Ruokajätteen vähentämisellä on voitu alentaa köyhissä maissa ruuan 
hintaa esimerkiksi ruuan jakamisen ja matalamman hinnan avulla.

Puhdas vesi ja viljelykelpoinen maa. Fiksuilla maanviljelyn ratkaisuilla säilytetään viljelykelpoista 
maata ja kallisarvoisia vesivaroja.

Paremmat elinympäristöt ja lajien säilyminen. Metsiensuojelu on paitsi tärkeä hiilinielun tarjoa-
ja, se edistää lajien säilymistä ja alkuperäiskansojen elinympäristöjä.

Lähde: Benefits of the Carbon Neutrality In a Rapidly Changing Business environment, Sitra 2015
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Kestävät elämäntavat lyövät läpi kaikessa

Tulevaisuudessa jaamme yhä useamman tilan, tavaran ja työkalun naapurin kanssa. Yhteiskunnan 
rakenteet tukevat kestäviä elämäntapoja niin liikkumisessa, asumisessa kuin syömisessäkin.
Keittiöön alkaa virrata lämmintä ilmaa hetki ennen kuin herätyskello helähtää soimaan makuuhuo-
neessa. Kodin lämpötila elää asumismukavuuden ja tilojen käytön mukaan. Yöllä se laskee, koska 
viileässä uni tulee paremmin, ja aamulla se nousee ensimmäisenä keittiössä, jotta aamukahvia keit-
täessä on miellyttävän lämmintä. Ulko-ovella on helppo tsekata yksityiset ja julkiset kyydit yhdis-
tävästä sovelluksesta nopein reitti työpaikalle. Oho! Sieltä jo päivän kyyti tuleekin! Tänään on tie-
dossa puolet matkasta naapurikorttelissa asuvan naisen sähköautolla, ja sen jälkeen loppumatka 
raitiovaunulla konttorin ovelle. Kulutustottumuksemme ovat kokeneet suuren muutoksen. Otam-
me kaikissa hyvinvointiin, ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen liittyvissä valinnoissa huomioon maa-
pallon kantokyvyn. Kiitos kestävyyteen kannustavan verotuksen ekologisin vaihtoehto on yhä use-
ammin nykyään helpoin ja edullisin. Ympäristön kannalta lyhytnäköisten ja haitallisten valintojen 
tekemisestä on tullut aikaisempaa vaikeampaa. Rakennusjätteet on huomattavasti halvempaa kier-
rättää kuin kärrätä kaatopaikalle.

Suomessa on hiljattain käyty laaja itsetutkiskeleva keskustelu elämäntavoista ja päivittäisten valin-
tojen seurauksista. Asenteiden ja arvojen muutoksen aistii kaikkialla lounasravintoloiden tarjonnas-
ta urheilukilpailuihin. Kestävän hyvinvoinnin nimeen vannovat menestyvät niin bisneksessä kuin 
politiikassakin.

Kestävän elämäntavan omaksumisessa lähipiiri ja vertaiset ovat isossa roolissa. Kun kännykän sovel-
luksesta huomaa, että naapurit käyttävät huomattavasti vähemmän sähköä ja vettä, alkaa ihminen 
vaistomaisesti pyrkiä kohti naapurin arvoja. Pelkkä tieto jonkin toimintatavan haitallisuudesta riittää 
harvoin muuttamaan käytöstä. On tärkeää ymmärtää, mikä kutakin motivoi kestävämpään kulut-
tamiseen. Yksi kierrättää, jotta maapallo pysyisi mahdollisimman hyvinvoivana, mutta toisen tyhjä 
säilykepurkki tipahtaa metallinkierrätykseen siksi, että omalle taloyhtiölle koituu siitä säästöjä jäte-
huoltolaskussa. Vai tunteeko joku tupakoitsijan, jolle tupakoinnin haitallisuus tulee jymyuutisena?

Monissa kerrostaloissa on jo vanhastaan pesutupia ja yhteissaunoja sekä yhä enenevässä määrin 
myös yhteiskeittiöitä ja erilaisia lainaamohuoneita. Yhä useammat ihmiset haluavat omistamisen 
sijaan käyttää tavaraa vain silloin, kun sille on oikeasti tarvetta. Harva tarvitsee matkalaukkua, om-
pelukonetta tai vaellusvarusteita päivittäin. Tavaroita on helppo myydä, lainata ja vaihtaa erilaisil-
la verkkosivustoilla ja sosiaalisen median ryhmissä. Jakamistalouteen siirtyminen ei laske ihmisten 
elintasoa. Ihmiset lainaavat, vaihtavat, vuokraavat ja kierrättävät tavaroita, samoin kuin ideoita ja tai-
toja. Luonnonvarojen ja energian törsäys vähenee, ja yhteisöllisyys tiivistyy kerrostaloissa ja asuin-
alueilla luonnostaan.

Kestäviin elämäntapoihin ja jakamistalouteen liittyy paljon liiketoimintamahdollisuuksia, mistä 
AirBnB:n ja Uberin kaltaisten yritysten satumainen menestys on selkeä osoitus. Onkin tärkeää, että 
hallinto punnitsee sellaisten säädösten ajanmukaisuutta, jotka vaikeuttavat jakamistalouden yritys-
ten toimintaa. Yhtä tärkeää on kuitenkin suitsia jakamistalouden mahdollisia kielteisiä seurauksia ja 
varmistaa esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien toteutuminen uudenlaisissa yrityksissä.

Lähde: www.uusijuoni.fi, Sitra 2015
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